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সাধু অঘোরনাথের নিবেদন 

প্রার্থনা “জীবন পধ্যালোচন1 করিলে বুঝিতে পারা 
যায়, খন যে অভাবটা আমাদিগের অত্যন্ত ছুঃখদায়ক হয় 
ও যে পাপটী হৃদয়কে অবসন্ন করিয়া! ফেলে, তখনই তজ্জন্য 

আমরা প্রার্থনা করিয়া থাকি । প্রার্থনার এই স্বাভাবিক 
নিয়ম, কিন্ত এরূপ প্রাথন! সাময়িক» স্থায়ী ও সাধারণ 

নহে । ইহ] ব্যক্তি-বিশেষের '্অবস্থানুসারে হইয়া থাকে । 
“প্রার্থনা ছুইভাবে হয় প্রথমতঃ নিষেধাত্মক অথাৎ 

ধম্মরাজ্যে যে সকল কণ্টক, তাহা হইতে মুক্ত হওয়ার 

জন্য, দ্বিতীয়ত; ভাবাত্মক অথাৎ কিছু বিধি লাভ করিবার 

জন্য । কিন্তু সব্বশ্রেষ্ঠ প্রার্থনা বিধিপ্রার্থনা। নিষেধ 

পার্থনা কেবল ভাবাত্মক প্রার্থনার জন্য, এ নিমিত্ত ভাবাত্মক 
বিধি প্রার্থনাই প্রকৃত প্রাথনা। উহা ব্যক্তিবিশেষের 

অবস্থার উপর বা! সময়ের উপর নির্ভর করে না। সকল 

সময়ে সকল ব্যক্তির মধ্যেই হইতে পারে 1৮ 
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প্রার্থন-- “অনেক সময় দেখা যায়, প্রার্থনা সাময়িক 
হয়। ছুই দিন ব! ছুই ঘণ্টার জন্য যে প্রার্থনা, বাক্তবিক 
তাহাকে প্রার্থনা বলে না। যথাথ প্রার্থনা ঈশ্বরকে চাওয়া । 

কিন্ত সেকি হৃদয়ের সাময়িক ভাব? তাহা নহে, প্রকৃত 

প্রার্থন। জীবনের স্থায়ী আ্রেত বিশেষ । তাহ চিরকাল হৃদয়ে 

প্রবাহিত্ত হয়। মহবি ঈশা যে বলিয়াছিলেন, 'অবিশ্রান্ত 

প্রার্থনা কর” তাহার প্রকৃত ভাব এই । ইহ1 যেমন প্রার্থীর 

সম্বন্ধে, তেমনি প্রাথিত বিষয় সম্বন্ধে । 

“সচরাচর প্রাথিত বিষয় সাময়িক হয়। যখন শুষ্কতা কি 

কোন অভাব বোধ হইল, তখন সেই বিষয়টার জন্য প্রার্থনা হয়। 

অন্য সময় নহে। কিন্তু যথার্থ প্রাথিত বিষয় অনন্তকালের জন্য। 

প্রেম, ভক্তি,পবিত্রত। প্রভৃতি অনন্তকাল জীবনের প্রার্থয়িতব্য 
হইবে । এই প্রার্থনা পুর্ণ হওয়ার ছুইটা অবস্থা আছে। 

“প্রথমতঃ যাহা চাহিব, তাহার জন্য ঘদি হৃদয়ে সংগ্রাম ন! 

হয়, তাহা হইলে নিশ্চয় জানিতে হইবে, উহা! আমরা চাহি 
না। জ্ঞানে অভাব চিন্তা করিয়া যে প্রীর্থনা, তাহ। প্রকৃত 

প্রার্থনা নহে । অতএব যখন যে বিষয়টীর জন্য হৃদয়ে অত্যন্ত 
সংগ্রান হয়, তখন সেইটী লইয়া তাহার নিকটে প্রার্থনা কর! 
বিধেয। কোন বিষয় হৃদয় অত্যন্ত প্রয়োজন বোধ করিলে, 

উপাসনাদি কোন কাধ্যে কিছুমাত্র স্ুখান্ুভব হয় না । সকল 

অবস্থাতে কিসে সেই বিষয়টা লাভ হইবে, তজ্জন্য সববদ! 

ব্যাকুলতা থাকে । | 
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“কেবল যে সংগ্রাম হইলেই প্রার্থনা পূর্ণ হয়, তাহা 
নহে। বিশ্বাস ও আশার পরিমাণানুুসারে প্রার্থনা পুর্ণ 
হইয়। থাকে । যে পরিমাণে বিশ্বাস ও আশা, সেই 

পরিমাণে প্রার্থনার সফলতা ; কারণ বিশ্বাস ও আশার মধ্য 

দিয়। প্রার্থনার ফল আসিয়! থাকে এবং বিশ্বাস ও আশাদ্বার। 

প্রার্থী ব্যক্তিও প্রার্থনার ফল উপলব্ধি করিতে পারে । আমি 

যে জন্ঠ প্রার্থনা করিতেছি, তাহ। নিশ্চয় পুর্ণ হইবে, কখনও 

বঞ্চিত হইব না, এরূপ বিশ্বাস ও আশা চাই। 

“পরস্ত যাহার নিকট প্রার্থনা করিব, তাহার দর্শন আব- 

শ্যক, তাহ না হইলে প্রকৃত প্রার্থনা হইতে পারে না । কিন্তু 

আমাদের পাপ-জীবনে কি প্রতিদিন তাহার দর্শন-লাভ 

সম্ভব? দর্শন না পাইলেও তিনি শুনিতেছেন, এই বিশ্বাস 
লইয়া প্রার্থনা করিলেই হৃদয় কৃতার্থ হইবে । 

“সর্বোপরি জান। চাই, প্রকৃত প্রার্থনা হইয়াছে কি না। 

তাহ কি দিয়া জাঁন। যায়? জীবনে পবিত্রতা শান্তি লাভ 

হইল কি না, তাহা -দ্বারা জানা যায়।” 
_ "ধন্মমোপান” 

উপাধ্যায় গৌরগোবখিন্দের নিবেদন 

প্রাথনা_- “ঈশ্বর ও তাহার রাজ্যের চিন্তায় যে 
সাধনের প্রয়োজন, তাহা কুচ্ছসাধন নহে, উপাসনাসাধন । 
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যে ব্যক্তি নূতন অধ্যাত্মজীবন আরম্ভ করিয়াছে, তাহার পক্ষে 
সমগ্র অঙ্গের উপাসনা সম্ভব নহে। এমন কোন একটি 
অঙ্গ তাহার জীবনের তখন উপযোগী, ষেটিতে সিদ্ধ হইলে 

অন্যান্ত অঙ্গের সাধন তাহাতে সম্ভবপর হইতে পারে। 

এ অঙ্গটি প্রাথনা। *  * * অধ্যাত্বজীবনারস্তে . 

প্রাথনার বিশেষ উপযোগিতা এই জন্য যে, সে সময়ে 

শারীরিক জীবনের প্রাবল্য রহিয়াছে । শরীরের স্পৃহণীয় 
বিষয়সমূহ হইতে বিরত হইয়া, আত্মার বিষয়ে চিত্ত 
স্থাপন কর! এ সময়ে সাধনার্থীর পক্ষে বড়ই কঠিন। 
ছুই মিনিট মন স্থির রাখা যে অবস্থায় অসম্ভব, সে অবস্থায় 
উপাসনার উচ্চ অঙ্গে প্রবেশ কি প্রকারে ঘটিবে? মন 

স্থির করিবার জন্য শারীরিক বিষয়ের স্পৃহা হইতে 
মনকে নিবৃত্ত কর! প্রয়োজন । বিষয়ম্পৃহা নিবারণ করিতে 

হইলে মনের বলের আবশ্যক । সে বল সাধনার্থী ঈশ্বরভিনন 
আর কাহারও নিকট হইতে পাইতে পারে না। * * * 

সুতরাং এস্থলে ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থন। ভিন্ন আর সাধনার্থীর 
গত্যন্থর নাই। 

“প্রার্থন। আত্মার স্বাভাবিক ক্রন্দন। * * আধ্যাত্মিক 

অন্নের জন্ত ক্ষুধা তৃষ্ণ! উপস্থিত হইলেই তল্লাভের জন্য ক্রন্দন 

করিতে হয়। ক্ষুধা তৃষ্ণা অনুভব করিয়া ক্রন্দন করিলে 

সে ক্রন্দন কখন বিফল হইতে পারে না, কেন ন। ক্ষুধ। তৃষ্ণার 
অন্ন পান যোগাইতে ঈশ্বর সর্বদা! প্রস্তত। আত্মার 
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ক্ষুধাতৃষ্তীর অন্ন পান তিনি স্বয়ং স্থুতরাং তিনি বল হইয়া 

আত্ম'তে প্রবিষ্ট হন। প্রার্থনার সঙ্গে সঙ্গে আত্মাতে ক্রমে 
যে বলসঞ্চার হইতে থাকে, সেই বলে শারীরিক স্পৃহা! সকল 

নির্জিত হইয়া অধ্যাত্মবিষয়ে চিত্তস্থাপনে মনের সামর্থ 
জন্মে ।” 

আচার্ষ্যের প্রার্থন! পাঁঠ-_- “তোমায় একটা কথা 
জিজ্ঞাস। করি, স্বয়ং প্রার্থনা না করিয়া কেহ কেহ প্রতিদিন 

কেশবচন্দ্রের প্রার্থনা পাঠ করা উপাসনার অঙ্গ করিয়া 
লইয়াছেন কেন? ইহাতে কি নিজের কিছু প্রাথন। 

করিবার নাই, ইহাই বুঝায় না? 
*কেশবচন্দ্রের প্রার্থনাপাঠ তাহাদের পক্ষে কোন কালে 

উচিত নয়, ধাহাদের সেই প্রার্থনাপাঠে প্রার্থনার আোত বন্ধ 

হইয়া যায়। যে সকল ব্যক্তির কেশবচন্দ্রের প্রাথনাপাঠে 

হৃদয়ের ছার খুলিয়া ন। যায়, অধ্যাত্মরাজ্যের নৃতন তন্ব 
তাহার সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ে প্রতিভাত ন। হয়, তাহাদের পক্ষে 

প্রার্থনা-পাঠ নিবিদ্ধ। প্রার্থনাপাঠে আত্মা উচ্চভূমিতে 
উত্থান করে, জীবনে কোথায় কি লুকাইয়া আছে প্রকাশ 

পায়, এবং এইরূপে লুক্কায়িত বিষয়গুলি দেখিতে পাইয়৷ 

হৃদয় হইতে যে প্রাথথনা উখিত হয়, সে প্রাথণনায় আত্মার 

অবস্থান্তরতাপ্রাপ্তি হইয়। থাকে । যে সকল ব্যক্তিতে এবপ 
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ঘটে না, তাহাদের পক্ষে উচ্চ সাধকগণের প্রার্থনা পাঠ করা 
কদাপি শ্রেরক্কর নহে । 

“হৃদয়কে উচ্চ ভূমিতে তুলিবাঁর জন্য কেবল প্রার্থনা 
পঠিত হয় কেন£ উপদেশাদি পড়িলে কি সে কাজ 
হয় না? 

“প্রার্থনাকালে সাধকের আত্মার সমগ্রভাব প্রকাশ পায়, 
ভাবাস্তরের সংমিশ্রণ তাহাতে থাকে না, বক্তব্য বিষয়টি বিবৃত 

করিবার জন্য অবান্তর বিষয় আসিয়া জোটে না; স্মুতরাং 

হৃদয়কে তণ্ভাবাপন্ন করিয়া লইতে হইলে, প্রার্থনাই তৎসন্বন্ধে 

বিশেষ উপযোগী | 

“এবপ ভাবে কোন ব্যক্তির প্রার্থনা পাঠ করিলে কি 
তাহাকে মধ্যবর্তী করা হয় না? 

“বাহার! পার্থনাপাঠেই সকল হইল, আর কিছু করিবার 
নাই মনে করেন, তাহাদের এ দোষ ঘটে । কিন্তু পাঠে পুর্ব 
সঙ্কল্প উদ্দীপন, এবং সে সঙ্কল্পসিদ্ধির জন্য সাধন ও পৃযত্ব, 
পূর্বেধেলুক্কায়িত ভাবে অবস্থিত তত্বের পরিগ্রহ, এই কল 
ধাহাদের লক্ষ্য, তাহারা আর প্রার্থযিতাঁকে মধ্যবস্তী করিলেন 

কোথায় 2 

_প্ধন্শীতত্ব” 



বিষয় 
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১২ই 

১৩ই 

১৪ই 

১৫ই 

১৬ই 

১৭ই 

১৮ই 

১৭শে 

২০শে 

২১শে 

২২শে 

৩শে 

২৪শে 

2 

১৮৮৩ খুঃ 
পৃষ্ঠা 

১২৫৬ 

৯২৫৬ 

৯২৫৭ 

১২৫৭ 

১২৫৮৮ 

১২৬৩ 

১২৬১ 

১২৬২ 

১২৬৪ 

১২৬৬ 

১২৬৭ 

১২৬৮ 

১২৭৩ 

১২৭৩ 

৯৭২৭৪ 

১২৭৩ 

১৯৩৭৮ 

১২২৪ 

১২৮১ 

১৯২৮৩ 

১৯২৮৫ 

১২৮৭ 

১৭২৮৭) 



বিষয় 

চির-নিগ্ধতা 

শ্রীধর-রূপ-দর্শন 

সতাযুগের সমাগম 

শুদ্ধি 

মনোগমন 

পুণ্য-সাধন 

অলৌকিক ভাব 

মার অভয় চরণ 

আধ্যপরিবার 

মার ছুই মুত্তি 

স্বর্গের চিহ্ন 
বেরাগ্য 

ত্র্গরাজ্য 

সদলে হ্বর্গে গমন 

পুণ্যবল 

বূপদশন 

হরিদশন 

জামাহ যষ্ঠী 

পরিবার ও দল 

প্রেমে জখম 

হরি একমাত্র পরিত্রাতা 

দলপতির প্রত্যাদেশে বিশ্বাস 

যোগপ্রধান ভারত 

২৫শে 

২৬শে 

২৭শে 

২৮শে 

২৯শে 

৩শে 

৩১শে 

১ল। 

খর! 

ত্র! 

৪5] 

৫ই 

৬ই 

৭ই 

৮ই 

৯ই 
১ৎই 

১১হ 

১৩হ 

মেঃ ১৮৮৩ খুঃ 



বিষয় 

হরি ভক্তিডোরে বাধা 

বিশ্বাসের পরাক্রম 
চিরকতজ্ঞতা 

ঈশ্বরের শত্রু 

বিধানের বল 

উজ্জলতর দর্শন 

খষিভাব 

হরির শুদ্ধতা 

নববিধানের জয় 

স্বর্গরাজ্যের আশ! 

মুখদশনে স্থুথ 

অটল যোগ 

স্বর্গরাজ্যের আগমনে বিশ্বাস 

উপাসনাতে সুখ 

বেতন 

উন্মন্ততা 

পরীন্মমমধ্যে আশ্বম্তত! 

সাত্বিকত৷ 

বিধি-ম্বীকার 

পরলোক-গৃহ 

সুখের দিন 

নৃতলত্ব 

পুর্ণ সাধন 

1/০ 

১৮ই 

১নশে 

২*্শে 

২১শে 

শে 

২৩শে 

২৪শে 

২্৫শে 

২৬শে 

২৭শে 

২”শে 

৩*শে 

”ল৷ 

খরা 

৩র। 

৪ঠা 

৫ই 

৬ই 

৭ই 

৮হই্ 

১১ই 

১৫ই 

১৯শে 

ভুল, ১৮৮৩ খৃঃ 
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1, 

বিষয় পৃষ্ঠা 
বন্ধন ২২শে জুলাই, ১৮৮৩ খু ১৩৮১ 

মত্ততা ৪ঠ আগস্ট, , ১৩৮৩ 

নববিধানের নুতন ৫হ ১৩০৫ 
স্থির বিশ্বাস ৬ই » ৬ ১৩৮৮ 

যোগ-ভক্তিরজ্জ ৯ই 5 ১৩৮৯, 

যোগের অন্ধকার ১০ই ৯ ১৩৯১ 

সহজ সাধন ১১ই ৮ ৫ ১৩৯৩ 
সব্বন্ব-হরণ ১২ই টি ১৩৯৫ 

চিরসুথ ১৪ই » ক ১৩৯৭ 

স্থরের মিল ১৫ই ৯ ১৩৯৮ 

প্রকৃতিতে ঈশ্বরদর্শন ১৬ই , ঁ ১৪০০ 

ধন ১৭ই ৯ রর ১৪০২ 

নিশ্বাম-যোগ ১৮ই ১ রি ১৪০৩ 

নববিধানে কৈলাম আবিষ্কিতি ১৯শে , প্র ১৪০৬ 

কৈলাসবাস ২০শে ২, ১ ১৪০৮ 

মাতৃদৃি ২১শে , রঃ ১৪০৯ 

সাধুজীবন অনুকরণ ২২শে , ১৪১১ 

সর্বস্থাস্ত ২৩শে ,» রি ১৪১৩ 

প্রেমবস্ুতা ২৪শে « রে ১৪১৪ 

রোগে শোকে যোগে নিমজ্জন ২৬শে , রে ১৪১৬ 

তিনে একত্ব ৩শে « ৫ ১৪১৮ 

একত্ব ৩১শে ॥» ্ ১৪২১ 

পৃথিবী অধিকার ১ল। সেপ্টেম্বর » ১৪২৩ 



1৩/০ 

বিষয় পৃষ্টা 
নবস্থরাদান ২র! সেপ্টেম্বর, ১৮৮৩ খুঃ. ১৪২৫ 

ঈশ্বরেতে আত্মীয়ত। ৩রা + ১৪২৭ 
আমিত্ব-বিনাশ 85] * রি ১৪২৯ 

চিরনূতন ৫ই * ্ ১৪৩১ 

স্বর্গের চাবি ৬ই ৮» ক ১৪৩৩ 

সংসারে যোগ ৭ই ৮ রি ৯৪৩৫ 
পালোয়ানী ৮ই  + ১৪৩৬ 

পুণ্যে একত্ব ১০ই + র্ ১৪৩৮ 

হৃদয়কুটীর ১১ই 5 ঘা ১৪৩৯ 

অচ্ছেছ্চ যোগ ১২ই * রর ১৪৪০ 

মার হাসি দর্শন ১৩ই ৪৮ ট্ট ১৪৪২ 

অকাট্য যোগ ১৪ই * & ১৪৪৩ 

সিদ্ধি ১৫ই ৮ রর ১৪৪৫ 

পাখিপ্রত্যর্পণ ১৬ই ৮ ু ১৪৪৭ 

জড়ে হরিদর্শন ১৭হই » রি ১৪৫০ 

নিত্য বস্তু ১৮ই ” ১৪৫১ 

দিবারাত্র হরিকীর্তন ১৯শে * র্ ১৪৫৩ 

বেস ভাব ২০শে * ৮ ১৪৫৫ 

নিশ্মল চক্ষু ২১শে ৮ এ ১৪৫৬ 

যোগনলিলে নিমগ্ন ২২শে * টু ১৪৫৮ 

গ্রতিশোধ ২৩শে * রি ১৪৫৯ 

আমিতে আমিতে মিলন ২৪শে * ্ ১৪৬৩ 

সুরের মিল ২৫শে * ্ি ১৪৬৪ 



বিষয় 

লোহার:হ্বর্ণত্ 

পুণ্যমূলক যোগ 

সত্য হবি 

হরি পরম ধন 

মার অন্তঃপুরে প্রবেশ ভিক্ষা 

মার রাজ্যে চিরবসম্ত 

ভাগবতী তনু ভিক্ষা 

এক হরিতে সমস্ত লাভ 

আশ্বাস বিতরণ 

দেবসন্তানত্্ 

সৌহাগ্'মুক্তি 

শাস্তি 

মার সাধ মেটান 

খ্র্গদর্শন 

ঘযোগশিদ্রা 

সার ধন্ম 

সোণ। হয়ে যাওয়া 

কুচবিহাররাজ্য অধিকার 

নবদেবালয় প্রতিষ্ঠা 

পরীক্ষ। স্থখের ব্যাপার 

প্রেম-পিঞ্রর 

1০ 

২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৮৮৩ খুঃ 

২৭শে *» রর 

২৮শে 5 রী 

২৯শে ৮ হি 

৩০শে » ্ 

৪ঠ1 অক্টোবর, ৮ 

৫ই ৮ & 

৬ই ৮ রি 

হই ৮ / 
৮ই গু ঠ 

১০ ৮ ষ্ 

১২ই ৮ রর 

১৩ই ৮ টি 

১৪হই * রি 

২০শে "* না 

বলে 

২২শে প্র 

৮ই নভেম্বর, রি 

১ল৷ জানুয়ারী, ১৮৮৪ খুং 

পবিশিষ্ট 

১৫ই নভেম্বর, ১৮৭৪ খৃঃ 

২২শে আগ, ১৮৭৫ খুঃ 

পৃষ্ঠা 

১৪ ৬৬ 

১৪৬৮ 

১৪৬৭৪ 

১৪৭১ 

১৪৭৩ 

১৪৭৬ 

১৪৭৭ 

১৪৭৮ 

৯৪৮৩ 

১৪৮২ 

১৪৮৪ 

১৪৮৫ 

১১৮৭ 

১৪৮৮ 

১৪৯১ 

১৪৯৯ 

১৪৯৪ 

১৪৯৫ 

১৪৯৮ 

১৫০১ 

১৫০২ 



বিষয় 

ভিতরে নেও 

ভক্ত-পিঁপড়ে 

মায়ের কান! 

পুর্ণ বৈরাগ্য 

ভক্সঙ্গে খেলা 

স্থূলভসভবাস 

অন্ধকারের পুজা 

চাষাদের বন্ধু 

অচিন দেবত। 

গলবস্ত্র হ'য়ে পণ্ড়ে থাকা 

, পূর্ণিমার প্রেমঠাদ 

কাঙ্গালের ধন 

ভবকাণগ্রারী 

ভত্ভের সর্বস্থ ধন 

জগতের গল্ঠ প্রার্থন। 

দোষম্বীকার 

শুভবুদ্ধি 

অথগ্ড ঈশ্বর 

কুচবিহারবিবাহের পরিণামানুষ্ঠটান ২*শে অক্টোবর 

২৫শে ডিসেম্বর সমস্ত কিনিয়া লও 

গ্রাতঃকাল 

সায়ংকাল 

( সামাজিক ত্রন্গ পসনা গ্রথালী ও প্রার্থনামাল! ) 

11, ০ 

১০ই সেপ্টেম্বর, ১৮৭৫ খুঃ 

/ চি 2 ২৮ 4৮/ 4৩ 

চে ০০ 491 

] 
১৫হ 

১৬হ 

১৮হ 

২০শে 

২১শে 

২২শে 

২৩শে 

২৪শে 

২৫শে 

২৪শে জানুম্বারী, ১৮৭৬ থৃঃ 

১৮ই 

৬হ 

৩১শে 

59 

মাচ্চ, 
টি গ্ট 

০ 

১৮৮৩ খুঃ 
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বিষয় 

পরিবার 

নিরাশ্রয়ের আশ্রয় 

উভয় দিকে অশান্তি ... রা 

ঈশ্বর সর্বস্ব 

বিচারপতি 

গুঢ় পাপব্যাধি 

ঈশ্বর জীবন 

এক প্রভু 

জগতের সৌন্দধ্য রো রর 

পুষ্প 

আকাশ টি 
বরঙ্গানুরাগ ধর 

সাধুর প্রতি কৃতজ্ঞত! 
ব্রদ্মানন্দ 

পক্ষী 

ঈশ্বর স্থল 

নামাবলা 

বারম্বার পতন 

অধৈধ্য 

অহঙ্কার 

প্রত্যাদেশ 

দয়ার প্রতি বিশ্বাদ রি ১০০ 

ঈশ্বর জননী ক 

পৃষ্ঠা 
১৫৫৭ 

১৫৫৭ 

৯৫৫৮ 

১৫৫৮ 

১৫৫৯ 

১৫৫৯ 

১৫৫৯ 

১৬০ 

১৫৬৩ 

১৫৬১ 

১৫৬১ 

১৫৬১ 

১৫৬২ 

১৫৬২ 

১৫৬৩ 

১৫৬৩ 

১৫৬৩ 

১৫৬৪ 

১৫৬৪ 

১৫৬৪ 

১৫৬৫ 

১৫৬৫ 

১৫৩৬ 



|৬/০ 

বিষয় 

পূজা ও সরে! 

ঈশ্বর চিরনুন্দর 

পরীক্ষা 

ধন্ম ও সংসার 

অন্ধকার রজনী 

স্বার্থপর্ন ধন্য 

অনন্ত উন্নতি 

বরঙ্গবিদ্যালয় 

জীবনের লক্ষ্য 

অবিশ্বাসী মনের কল্পন| .". 

বিদেশে যাত্রা 

আহারের পুর্বে 

পাপ হইতে পরিত্রাণ 

যথার্থ প্রার্থন। 

বৈরাগ্য ৮০, 

মৃত্যুশয্যা 

আনন্দময় ঈশ্বর 

সামাজিক উপাসন৷ প্রণালী 

্র্া্তোত্র 

মাতৃস্তো ত্র 

পৃষ্টা 

১৫৬৩ 

১৫৬৬ 

১৫৬৭ 

১৫৩৬৭ 

১৫৬৮ 

১৫৬৮ 

১৫৬৪৯ 

১৫৬৪৯ 

১৫৭৩ 

১৫৭৪ 

১৫৭৩ 

১৫৭১ 

১৫৭১ 

১৫৭২ 

১৫৭২ 

১৫৭৩ 

১৫৭৩ 

১৫৭৪ 

১৫৮৩ 

১৫৮৩ 





ওীহ্ন্লি। 
প্রেমরাজ্য 

( কমলকুটীর, ববিবার. ২১শে ফান্কন, ১৮৪ শক ; 
৪5 মার্চ, ১০৮৮৩ খু) 

হে হরি, যে প্রেম তুমি পৃথিবীতে স্থাপন করিতে চাও, 'ভাহ। এই 

দলের মধো দা৪। বথার্থ স্বগীয় প্রেম, যাহ! তুমি বিস্তার করিতে চাও, 

এই দলকে দাও । অশান্তির মাগুন চারিদিকে জ্বপিতে চলিল। শ্াপ্তি- 

দাত, এই সময় শান্তিবারি ঢাল। এমন একট। দল অন্ততঃ দাও, যাদের 

মুখ দেখিলে পৃথিবীর আশ। হুবে। তোমার প্রেরিত স্ুসস্তান ব'লে 
গিয়াছিলেন, সকল ধর্থের সাপ বাপকে ভালবাস, আর ভাইকে ভালবাস। | 

বাস্তবিক ইহাই সার ধম্ম, তিনি করিয়া গিয়াছিলেন। 'আমাদিগকেও 

তাই করিতে দাও। মা, তোমার আদেশে নববিপধান আমর! দেশবিদেশে 

প্রচার করিতেছি; কেন না তোমার এই শান্তিদায়ক ধর্মের প্রসাদে পুর্ব 

পশ্চিম এক হ'বে, হঘুরোপ এপিয়। এক হ'বে। কেমন ক'রে হবে? 

মা, তোমার ধশম্ম ভিন্ন অশান্তি যাইবার উপায় নাই। তোমার পাদপদ্ধ 

ভিন্ন গতি নাই। মানুষ প্রেমের খন্মকে কাটে । শান্তির রাল্য আসিতে 

দিবে না সে। ম।, চারিদিকে যে আগুন জুলিয়া! উঠিল, তা নিবাইবার 
উপায় কি? কেউ বলে, রাজ্যসম্বদ্ধীয় ব্যাপার, ম! করিবেন ; কিন্তু এই 

সব বাপার দেখে দেখে তোমার প্রাণ থে কেদে উঠে । তোমার নববিধানের 

ধন্ধ থে আস্চে, তুমি চাও যে, প্রেমের প্রতিম। পৃথিবীতে বসিবেন। মা, 
লোকে বপিবে কি? এই ক'টি লোকের কি ক্ষমত1 যে, অশান্তি দূর 

১৫১ 
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করিবে? হে ঈশ্বর, ক্ষমতা আছে বৈ কি। সতোর ক্ষমতা, প্রেমের 
ক্ষমত। আছে বৈ কি। পাঁচট! পাহেব কি করিবে? প্রার্থনার বলে 

সমস্ত পৃথিবীর অপ্রেম চূর্ণ হয়ে যাবে।- বিরোদীদের কামানের উপর 
আমাদের এই গোল। গিয়। পড়িবে। প্রেম চাই আর শান্তি চাই, ক্ষম। 

চাই আর কুশল চাই। দাও প্রেম, মা, আমর! সকলে মিলে আনন্দের 

নিশান ধ'রে, প্রেমের পথে ধাই। ভারতে নববিধানের রাজা স্থাপন কর। 

পুথিবীর সকল ধর্মের মিলন কর। পুথিবী এই সকল অপ্রেমের বাপার 

দেখে, অনেক চক্ষের জল ফেলেছে, ঢের দিন কেঁদেছে। আর কাদতে 

দিও না। আবার পূর্ব পশ্চিমে কলহ হইতে চলিল। এবার নিজ হাত 

পৃথিবীর মাথায় দিয়া 'শান্তিঃ শান্তি; বল। সমুদয় পৃথিবীতে প্রেমের 

কগ, শান্তির কথ হউক, আর প্রেম থাকিতে দিও ন।। দয়াময়ি, 

কূপ করিয়৷ আমাদিগকে এই আশীর্বাদ কর, আমর। যেন সকল প্রকার 

অপ্রেমের আগুন নিবাইয়। দিয়া, £প্রমিক হইয়া, €প্রমের ধন্স, শান্তির ধন্ম, 

কুশলের ধর্ম জগতে দিন দিন বিস্তার করিতে পারি। [মো] 

শি শান্তি শান্থিং! 

জীবন্ত হরির পুজা 

( কমলকুটার, সোমবার, ২২শে ফান্ধন, ১৮০৪ শক; 

৫ই মাচ্চ, ১৮৮৩ খুঃ) 

প্রেমময় হরি, জীবন্ত.দেবতার পুজা করা মানুষের পক্ষে প্রায় অমন্তব। 

“দেবতা দেবতা, সকলে করে ১ কিন্ত সকলের পক্ষে তুমি কি ঠিক জীবন্থা 
দেবতা? ব্রঞ্গাণ্ডের ঈশ্বর, তুমিই কি আমাদের প্রতোকের পক্ষে ঠিক 
দেবতা? মিলাইয়া লই । হে হরি, আমি সাক্ষাৎ দেবতা, জাগ্রত ঈশ্বর 
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তাকে বলি, যে দেবতা! কাজ করেন, বলেন; ঠিক মানুষের মত, অথচ 
মানুষ হয়। যেমন মর! মানুষ আর জীবন্ত মান্ুষ,-_যে মানুষ বেঁচে আছে, 

বেড়াচ্চে, কথ! কচ্চে, জগতের মঙ্গল কার্ধা সাধন কচ্চে, একে বলি জীবন্ত ; 

আর ওটার হাতও আছে, পাও আছে, অথচ কিছুই করিতে পারে না, 

সেমুত। জীবন্ত আর মুত দেবতার এত তফাৎ! আমার মেয়েটি চুল 

আঅ'চড়াচ্চে, দেখিব, তোমার হাতে চিরুণী। আমার মেয়ে জীবন্ত, আর 

তুমি মুত? মৃত দুর্গন্ধ দেখি, পালিয়ে খাও ভূমি জীবনের রাজ্য থেকে । 
আমার সোণার দেবী তুমি, তুমি এস। নাস্তিক বলে--মানুষ টাক! 

আনে, মানুষ সংসার করে, মানুষ সব করে। আস্তিক বলে- -মানুষ 

কিছুই করে না। সকলে বলে-_বামুন খ্েবে দেয়, আমিও তাই বলি, 

কিন্ লব তুমি কর। মাটার মে ভগবান্, কাঠের যে দেবতা, দূর হও | 

ঠেলে দিলাম, আর পড়ে গেল। ভগবঠি, যে সংসাবের সকল কাঞ্গ 

তুমি কর, সে সংপারে মামার থকিবার ইচ্ছ৷। নাস্তিকের চোখ এ 
শরীরে ধারণ ক'রে কোন উপকার নাই, বদি দেখিতে পাই, কোন 

পণ্ুসা আস্চে, যা তুমি দিচ্চ না, থদি দেখতে পাই, আর কারে! অন্ন 

থাই, ত| ভূলে অধিক দিন বাচিব না । সবতুমি করিতেছ, তুমি দিতেছ, 

এ যে দেখিতে ন পায়, সে নাস্তিক, মে ততভাগ।। আমি উপাসনার 

সম ছু'ঘণ্ট। বকে মরি, আর নিজ্জীব দেবতা! যে, সে পড়ে আছে, কথাও 

কয়না। তবে আমি সে দেবতার চেয়ে বড়। সে মাটির দেবতা, 

লোহার দেবতা । যেখানে দেবতা কথ! কয় না, সেখানে দেবত। নাই। 

গুত্যাদেশ বিনা দেবতা লাই। মার প্রাণের ঈশ্বর, তুমি এস; 
সোণার লক্ষি, তুমি এম। কি, আমর! আপনার! সংসার চালাচ্ছি, 

দাসদাসীরা আপনার কাঙ্গ কচ্চে? নাস্তিক মুখ, চুপ কর্। তোর 

ঈশ্বর জীবন্ত ঈশ্বর। ম] খাবার মুখে তুলে দিচ্চেন, এমনি ক'রে বিশ্বাস 
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করিতে দাও। মা, তুমি লক্ষ্মী, তোমার সব চাল, যজ্ঞের রান্না! সব 
তোমার । নববিধানবিশ্বাীর বাড়ীর সব তোমার । বিশ্বাস করিলে 
আরও বিশ্বাস বাড়ে, ভক্তি বাড়ে। সোণার লক্ষি, সোণার সংসার 
আমাদের মধ্ো স্থজন কর। টাকাকড়ি, অন্ন, সব লক্ষ্মীর ছোঁয়া জিনিষ ; 
আস্তিকের সংসারে রাখ, যেখানে লক্ষ্মীর মুখ দশ দিকে । লক্ষ্মীর দেওয়। 
খাবার, লক্ষ্মীর বাড়ীর কাপড়। লক্ষ্মী এসে রোঞ্জ সংপারে কাজ করেন, 
সকলকে খাওয়ান, তার পর সমস্ত রাত সকলকে আগলে বেড়ান। এই 
বিশ্বাস যদি দিতে পার, তবে ভক্তি দিব, প্রাণ দিব, শরীর দিব। নাথ 

হে, যথার্থ বিশ্বাপী কর। নাস্তিকতাপ আগুন হইছে বাচাও। হে 

করুণাময়ি, হে মঙ্ঈলময়ি, কপা করিয়। আমাদিগকে আজ এই আশীর্বাদ 

কর, আমর! নাস্তিক সংসার ত্যাগ করি, লক্ষ্মীর সংসারে থাকি, যেখানে 

লক্ষ্মী স্বহস্তে সব করেন এবং লক্ষ্মীর পদ সাধন। কপিয়া শুদ্ধ এবং 

সুখী হই। [মে] 
শান্তি শান্তি; শা! 

সব্বাঙ্গ সুন্দর ধন্ম 

( কমলকুটীর, মঙ্গলবার, ২৩শে ফান্তুন, ১৮৯৪ এক ; 

এই মাচ্চ, ১৮৮৩ খু ) 

চে প্রেমন্বরূপ, সুগভীর আনন্দ, আমাদের দেবতা অতি চমৎকার 

দেবতা, অতি সুন্দর দেবতা, আইলাদে মন পুর্ণ । মাচাই করিয়া লইলাম, 

ঠিক, অত্যন্ত ঠিক; এ যে খাটি সোণা মামার ঠাকুর। এ কি কম 

সৌভাগ্য, থে বল! যায়, “হে বিশ্ব, এই যে ঠাকুর দেখিতেছ, ইনি খাটি, 

অত্যন্ত সত্য ।” তোমাতে সণ সকলেরই হুইয়। গাসিতেছে। ন্পবি্বানী, 
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অধিক বিশ্বাসী, সকলেই আপন মাপন দেবতাসন্বন্ধে মানন্দ পায়। লক্ষ 
কুসংস্কারাপন্ন লোকেরও তো৷ আনন্দ হয় আপন আপন দেবপুঙ্জায়। তাহলে 
হইল না, তোমাতে আনন্দ হইলেই, তুমি বে খাটি দেবতা হইলে, তা নয়। 
আমার প্রমাণ সকলের মানিতে হইবে। মহবি ঈশা বলিলেন, বুক্ষ জানা যায় 
ফলের দ্বারা । আমার দেবতাকে ডাকিতে ডাকিতে, যদি আমার ক্রোধ 
অপ্রেম একেবারে দূর হয়ে যায়, তবেই প্রমাণ হইল, আমার দেবত! খাটি। 
স্থথ হয় ঝলে, তোমাকে খাটী ব'লে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিব না। 
কিন্ধকি প্রমাণ? তোমাকে ডাকিতে ডাকিতে শরীব মন প্রাণ শুদ্ধ 
হয়ে যায়। এক ুঞ্কার, সে এক গভীর উচ্ছাস, সমুদয় বিশ্ব পুর্ন হঃয়ে 
যায়। আমি আমাতে এবং আমাব বন্ধুবর্গের মধো দেখিতে চাই যে, 
লোকে বলিবে _-এমন দয়া, এমন স্তায়পরতা, এমন পুণের তেগ্গ, এমন 
নরম প্রেমিক ভক্ত, এমন বিনয়ী দেখিতে পাওয়! যায় না। দয়ময়ি, 
তুমি বদি জীবন্ত ঈশ্বর 53, তবে তোমার দলের মধ্যে তুমি প্রমাণিত হও, 
এই প্রার্থনা তোমার চরণে। কল্পতরু হ'য়ে এমন ফল কলাও, যাতে তুমি 
প্রমাণিত হইবে। কেবল হাসিলেই হয় না| উপাসনার হাসি যার, সে 

যে ক্রমাগত দৌড়িতেছে শান্তিনিকেতনের দিকে। হরি, তোমার কাছে 

প্রাণের গুপ্ত কথা বণিতেছি,_-এইটি সংশয় হয়, কষ্ট হয় যে, আমার 

ভাই আজ দয়। করিলেন, পরের উপকার করিলেন, শত্রুকে ক্ষমা করিলেন, 
কাল সত্প্রসঙ্গ করিলেন না, প্রেম দয়! করিলেন না, অথচ সন্ধ্যার সময় 
ভার মুখে হালি, খুব সুন্দর হাদি; ভক্তের হাসির সঙ্গে তার কিছু তফাৎ 

দেখিলাম না, দেখে প্রাণ বিষাদে জ*লে গেল। সাত্বিক হয়ে যে হাসি, 
অসান্বিক হয়েও ঠিক সেই হাসি! পরমেশ্বর, তোমাকে প্রমাণ করিতে 

আমরা পারিতেছি না। বিধাত:, তোমার শ্রীচরণতলে কিঞ্করের এই 
প্রার্থনা, তুমি এই দলকে সর্বগুণসম্পন্ন কর, নতুবা কিছুতেই আমার 
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বিশ্বাস হইবে না। এখানে কেহ হয় তে! খুব দয়! সাধন করিলেন, কেহ 

আদপে দয়া করেন না| দয়াময়, ধর্ম করিলেও মুখ, ন! করিলেও স্ুখ ? 

তোমাকে ডাকিলেও সুখ, না ডাকিলেও স্থথ ? প্রেমময়ি, বল তোমাণ 

সঙ্গে নিতা কালের থ।টি সম্বন্ধ স্থাপন হচ্চে। এইটি প্রমাণ ক'রে দাও 

জীবনে । এইটি কর, মা, তোমার প্রত্যেক ভক্ত সর্ব গুণসম্পন্ন হচ্চেন ; 

বেমন শান্তি, তেমনি পুণ্য । হে শ্রীহরি, প্রেমের আকর, মনের ভিতর 

যথার্থ আনন্দ দাও; পাপেতে আনন্দিত হই না যেন কখন। আমি 

পৃথিবীর পাপবৃক্ষের অসার আনন্দের ফল নেব না, ছৌব ন|। সর্ধবাঙ্গ সুন্দর 
ধন্মুদানে, হে শ্রীহরি, গরিব আশ্রিতদিগকে স্থুখা কর। যেমন প্রত্যাদেশের 

ছটা বাহির হইবে, তেমনি পুখা, ধর্ম, ভক্তি, কর্তব্যপালন, সব তার সঙ্গে 

থাকিবে। সকল ফুল, সকল দল আমাদের বাগানে থাকিবে । হে 

কৃপাময়ি, দয়া করিয়! মামার্দিগকে এই আনীব্বাদ কর. যেন আমরা, 

যিনি ঠিক খাটি দেবদেবী, তার পৃক্ত। করি, এইটি জীবনে ও কার্যে রোজ 

রোজ প্রমাণিত করিতে পারি। | মে) 

শান্তি শান্তি শা । 

একটি পিতা, একটি ভ্রাত। 

( কমলকুটার, বুধবার, ২৪শে ,»দাস্তুন ১৮০৪ শক; 

৭ই মাঁচ্চ, ১৮৮৩ খুঃ ) 

হে দীননাথ, নববিধানের দয়াময় দেবতা, তোমার কাছে এত দিল 

কি পাইলাম, বিশেষ ক কার্ধ্য করিলাম পৃথিবীতে ? কিছুই কি পাই 

নাই তোমার নিকটে? কিপাই নাই তোমার নিকটে? এক সুখের 

হরি পাইয়াছি, দিয়াছি। নিজস্ব ধন করিয়াছি মগুলীকে দিয়াছি। ছুঃখ 
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হইলে ধার কাছে গেলে শাস্তি পাওয়। যায়, সাত্বন! পাওয়। যায়, এমন 

এক পিত৷ মাতাকে দেখিয়াছি, দেখায়েছি পৃথিবীকে | একটি প্রেমময় 
আনন্দময় দেবতাকে পাইয়াছি, জন কতক লোক সেই (দেবতাকে লইয়া 

থুব আনন্দে আছে। এইটি তুমি বঙ্গদেশে স্থাপন করেছ। শ্রীস্বরূপ, 

মশৌন্ধ্যন্বরূপ, প্রেমময়, গতিনাথ, একজনকে ইহার! পাইয়াছেন । ছুঃথ 

মোচন হয়, এমন এক ধন পাইয়াছেন। আমর। তোমাকে ডাকি, 

তোমাকে দেখি । সেজন্ত তোমাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ । আমর! 

যখন পৃথিবী থেকে চলে যাব, খুব পরিষ্ষাররূপে পৃথিবী লিখিবে, এক দল 

মরুভূমিতে, বনে কল্পতরু বাহির করিয়াছিল। এই সমুদয় দলটি, কম 
বেশী প্রত্যেকে, জীবন্ত জাগ্রন তুমি, তোমাকে পুজা! করে। একটাস্ত্রী 
একটা স্বামীকে ভালবাসে, একট। ভাই একট। ভগিনীকে ভালবাসে, একট! 

পুত্র একট! পিতাকে ভক্তি করে, একটা! কন্তা একটা মাতাকে শ্রদ্ধা করে, 

এ যদি আমাদের মধো হয়, তবে প্রমাণ হয় যে, তোমাকে পাইয়াছি। 

একট! না হ'লে, কেমন ক'রে বনেদ গাঁথা হ'বে। হে ঈশ্বর, এতগুলি সাধু 

লোককে এনেছ, কিন্তু কোন ছু'টি মিশ থাবে না, জোড়! লাগিবে না? 

জোড়বার মালও চাই। পিতার মন্দির তৈয়ার হয়ে উঠিল, ভাইয়ের 

মন্দিরের বনেদ গাথাও হলো! না। আমর! ভাই ভগিশীদন্বন্ধে মন্দির গেঁথে 

রেখে যেতে পারিলাম লা, তবে একটু খানি বন্দে যেন গেঁথে রেখে 

যেতে পারি । যখন প্রাণের মহিত সরল অন্তরে এত দিন তোমার চরণ 

সাধন করিলাম, তখন এ ছুটি হতেই হবে। একটি প্রেমময় পিতা, 

আর একটি প্রেমময় ভ্রাতা; একটি প্রেমময় পিত। হৃদয়ে, আর একটি 

স্থথের পরিবার, সুখের মণ্ডলী | নববিধানের সুখের পরিবার হ'য়ে, 

শুদ্ধ হয়ে আমর] তোমার ভজন! করিব। এই ছুয়ের মিলন হতেই 

ইবে। একটা দেখে গেলাম, আর একটির আশ। ক'রে গেলাম; 
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তোমার কপ! বদি হয়, ছু”টই দেখে যাব। বাপকে'ও দেখিব, ভাইকেও 

দেখিয়া যাইব। হুইটির বীজ পৌত। হয়েছে । যদি ছু'টি ফলই তুলে দাও, 
স্থথী হই। হে দয়াময়ি, কুপা করিয়! আমাদিগকে এই আশীর্বাদ 

কর, যেন তোমার প্রসাদে ছুই বৃক্ষেরই ফল দেখিয়া, আমর মুখী 

হইতে পারি। [মো] 

শান্তিঃ শান্তি শাঞ্তি:। 

দলযান্ত্ে শব-শববণ 

( কমলকুটার, বুহস্পতিবার, ২৫শে ঘণন্কুন, ১৮০৪ শক; 
৮ই মাচ্চ, ১৮৮৩ খুঃ) 

ছে জীবের প্রতিপালক, হে কৃপামিন্কো, তোমারই আশ্চধ্য শব 
তোমার মুখ হইতে বাহির হইয়া, সন্তানের আকার, ভক্তের আকার, 

বিশ্বাসীর আকার ধারণ করে। সেই বিশ্বাপীকে চিনিতে পারে, থে 
তোমার শব্ধ বলিয়! বুঝিতে পারে। কার সাধা, হে পিতঃ, নববিধান 

ঘোষণ। করে? সেই যে তোমার বিধি হইল; বিধি অর্থ বিধান, বিধান 

অর্থ শব, শব অর্থ সন্তান, ভক্ত। তোমার শব্ধ মনুষ্জীবনের আকার 

ধারণ করিয়৷ পৃথিবীতে আদিল। গম্ভীর আকাশে গম্ভীর বাণী তব মুখ 
হইতে বিনির্থত হইয়া, চারি দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িতেছে। কিন্তু 

তোমার শব পৃথিবীতে আস! অর্থ মানুষের জীবন, বিধান, নীতি। আমি 

বিশ্বাস করি, পৃথিবীতে শব্দ এয়েচে, ভয়ানক শব হইতেছে, সেই শব্দ 
মানুষের আকারে একট! দলের ভিতর প্রবেশ করেছে । শোচনীয় তাদের 

অবস্থা, যারা সেই শব্দ, সেই বিধি শুনিল লা। ঠাকুর, আমরা যে আপন 

আপন বুদ্ধি মন্ুদারে চলিব, খাশিকট! আপনার পরিত্রাণের ভার 'মাপনি 



দলবন্ধে শব-শবণ ১২০৭ 

লইব, খানিকট। তোমায় দেব, তাহ! হইবে না । শব্ধ অর্থ বিধান, শব্দ 
অর্থ বিশ্বাস, শব্ধ অর্থ ভক্তি । সে শব্ধ এয়েচে, লতুব। নববিধান এই কথ! 

আসিল কেন? সে শব্ধ কি ?--"এই রূপে চল।” সেশব্দ কি ?-- 

"তোমার রুচি ইচ্ছ। লমুদয় এই বিধিতে ঢালিয়। দাও ।” সে শব্ধ চারি- 

দিকে প্রতিধ্বনিত হইতেছে, দ্বুরিতেহে, তাহাতে ঘুশিনাধু হইতেছে । হে 
প্রেমসিন্ধে, শব্দ মানিতেই হইবে ষোল আনা, নতুব। আমাদের পরিক্রাণ 

হইবে না। এই দল ভিন্ন নববিধান হইতে পারে না, এই মণ্ডলী নববিধান 

মাসিবার প্রণালী, এই ঘর বে কাশী শ্রাবৃন্দাবন তজেরুজেলেম অপেক্ষ। 

বড়। এই ঘরের নাম উনবিংশতি শতাব্দীর স্বর্গগমন। এই ঘরের 

প্রাচীরের মধো শব্ধ শ্রবণ কর! যায়, পৃথিবী মধ্যে এই সর্বাপেক্ষ। উচ্চ 

এখশ। এই ঘরের ছাদ হইতে দূরবীক্ষণ দ্বারা দেখ! যায়, ম্বর্গেকি 

হইতেছে, ঈশ। মু! শ্রাগৌরাঙ্গ যোগী খধির! কি করিতেছেন। ভারি 
আশ্চধ্য এই ঘর | এই দল, এই ক'টা জোক, দেই দুর্রবীণ। এই দল 
একখানা, শব্দ শুপিবার একটি যন্ত্র, একট! দুরবাক্ষণ, এই ক'টা লোক 

একজন লোক। সমস্ত তীর্থের মুলতীথ উনবিংশ শতাব্দীতে এই ঘর । 

এই ঘরে আমর! বন; পূর্ণ বিখানীরা এই ঘরে বসে, একটি একটি 

করিয়! সমস্ত শব শুনেনল। শব্দ ন্ুধ।, আদেশ অমৃত, প্রত্যাদেশের মধু 

এই ঘরে পাওয়া যায়। পরমেশর, পুথিবীর রাপ্য হইতে দৌড়ে এয়েছি 

এই ঘরে, শন্দ শুনিবার জগ্ত; প্রাণ খুব ভাগ ক'রে দাও, খুব শব্দ গুনি। 

শব্দ শুনিনার ঢের বাকি, এখনও পুর্ণ ধিশাস হয় নাই। আমাদের এখন 

সব কাজ শব্দেতে হবে, ধন্ম থেকে সংলাপের অবধি সব কাজ এতে হ'বে। 

এই ঘরে ব্রঙ্গধন্দ-শ্রবণ, ত্রহ্মমন্তর গ্রহণ হ'বে। প্রেমসিন্ধে॥ দয়। করিয়! এই 

আশীর্বাদ কর, যেন আমর! শব শ্রবন করিয়া, ষোল আনা সেই মতে 

চলিয়।, দিন দিন ভ্দ্ধহই। [মে] শান্তি: শাস্তি শান্তি: ! 

১৫২ 



১২১৩ দলা 

না বুঝে বিশ্বাস 

( কমলকুটার, শ্রকখার, ২১শে কান্ধন, ১৮০৪ শক; 
৯হ মাচ্চ। ১৮৮৩ খুঃ) 

হে প্রেমন্বরূপ, ছে ছঃথী পাপীর পরিভ্রাতা. দেখিয়। বিশ্বাস করিব, 

বুঝিয়! বিশ্বাস করিব-_মান্ুষের এই কথ।। এই কথার পুর্ণ ত। নাস্তি ক- 

দিগের মধ্যে, এই কথার লল্ত। আস্তিকদিগের মধ্যে । হছর্বলবুদ্ধি নাস্তিক 

বুঝিতে না পারিয়া, পরলোক মানিলেন না, ঈশ্বরকে বিশ্বাস করিলেন 

ল| এই নাস্তিকের ভাই আমাদের মধ্যে রহিয়ছেন। অল্প অধিক 

অবিশ্।সের কারণ এই, 'বুঝিতে পারি না আমর বোঝার উপর 

আমাদের প্রত্যেকের বিশ্বাম নিভর কবে। ভগবান্, সকলের চিতরই 
এই ভাব দেখা যায় যে, বুঝে লই, চার পর দেই রূপে চলিব। বুদ্ধি 

থেটুকু বুঝিয়ে দিলে, সেইটুকু অবলম্বন করিয়া, ভাই বন্ধুরা স্বর্গ সাধন 
করেন। বুদ্ধি বাহাদের উপায়, তাহারা নিম্ন শ্রেণীর মাধ ক বলিয়া পরি- 

গণিত । তুমি খিশেষকপে আশীর্বাদ কর তাদের, বার! ন! দেখিয়াও 
বিশ্বাস করিলেন, না বুঝিয়াও বিশ্বাস করিলেন। ল! দেখে বিশ্বাস 

করিলে, তুমি আমার মাথায় হীরের মুকুট দিবে, আর দেখে বিশ্বাদ 
করিলে, তুমি আমার মাথায় খড়ের মুকুট দিবে। ভগবৰান্ যি কথ্ে 
ফেজেন, দেখিতে পাই, তনু বিশ্বাস করিব। লাবু'বে যদি বিশ্বাস করি, 
ভালবাসি, তবে পরিত্রাণ পাৰ। আমরা না পু'ঝে কেমণ ক'রে তোমায় 

বিশ্বাস করিব ? হরি, যা করিভে বল, ভাই করিব, খুব সাধন ভষ্জন করিব? 

কিন্তু বুঝিয়ে ন! দিলে, করি নাঁ। ত্বাই বুঝিলাম আমরা, ঠিক জায়ণাপ 
গৌছি নাই। পিতঃ, ঝুঝে চলে কারা? যার! ৰোক।; না বুঝে চলে. 

কারা? ঈশা! ভগৌরাঙ্গ মুধা ইছাদ।। দয়াময়, এই প্রচারকষমণ্ডপী 



ঈএর গর ১২১১ 

যদি ন| বুঝে ছ'দিন চলেন, অলৌকিক ব্যাপার সকল সম্পন্ন হয়। কত 

শান্তি, কত ধন, কত পুণ্য মঙ্গলপাড়ায় হয়। বু'ঝে চলিলে পরে নাস্তিকের 

নরক হ+বে, ন। বু'ঝে চলে যে, তার আস্তিকের স্বর্ণ হ'বে। দয়াময়, বুঝিতে 
চাই না, কেবল গলার দড়ি দ্বিয়ে টেনে নিয়ে যাও। মার কাছে বিশ্বাস 

ক'রে পড়ে থাকিলে কত কি হয়; অতএব, মা, আর কিছু চাইনা, 

বিশ্বান পরম ধন, তাই দাও। খুব বিশ্বাস করিব, তার পরে দেখিব, 
শান্তিরাজা এয়েচে। খুব সাদ! একটি ছোট ডিম, তার ভিতর থেকে 

কেমন সুন্দর পাখী বাহির হয়। কিরূপে হইল, বুঝিতে পারি না। এই 

এত দিনের পর নবধিধান কিরূপে আদিল, জানি না। হে কৃপাময়ি, 

হে মঙ্গলময়ি, রূপ। করিয়। আমাদিগকে এই আশীর্বাদ কর, যেন বুঝিতে 

পারি, আর ন। পারি, ষোল আন। তোমার মাজ্ঞ। প।লন করি । [ মো] 

শান্ভঃ শান্ছিঃ শাস্তি: ! 

চীশ্বন গুরু 

( কমলকুটীর, শনিবার, ২৭ণে ফ্াক্ত্রন, ১৮০৪ শক; 

১০ই মার্চ, ১৮৮৩ খুঃ ) 

হে দয়ানিগ্ধো। হে আঅলাথশরণ, তোমার সঙ্গে যেমন আমাদের অন্ত 

দশটি সম্বন্ধ আছে, তেমনি, হে ঈব্বর, তুমি আমাদের গুরু | যাহা অন্ত 

লোকে বুঝাইতে পারে না, যাহা অন্ত লোকে সিদ্ধান্ত করিতে পারে না, 

তুমি আমাদের অগ্ত সিদ্ধান্ত করিয়া দিলে। পঞ্ডিত অপেক্ষ। পণ্ডিত 
তুমি, যখন তোমার কাছে বাই, তখনই শিখিতে পারঞ্ি। এমন গুরু আর 

কোথায় আছে? মানুষ খুনিয়। পায় না। তোমার কাছে আসিলেই, 
ভূমি বল, আমি যে ঘরে গুরু হইয়া বপিয়। মাছি, অন্ত জায়গায় কেন 



১২১২ গ্রাথন। 

গুরুর অন্বেষণ করিবে? অন্নদায়িনী হইয়। অন্ন দিলে, মাবার জ্ঞানদায়িনী 

হইয়। জ্ঞান দিলে। এমন সুমিষ্ট সম্বন্ধ আরকার সঙ্গে? অন্ন দিয় 

শরীর রক্গ। করিলে, আবার জ্ঞান দিয়! আত্মাকে রক্ষা! করিতেছ। হে 

মাতঃ, দিন ধিন আমাদিগকে শিক্ষিত কর। পরমেখর, যে তোমার হন, 

সে বুদ্ধিও পায়। ধন্ম কম্ম যে করে, তারও বুদ্ধিও জুগিয়ে যায়। মা, 

তুমি যে সরল ভাষায় সহজ সহজ ক'রে তোমার সত্যগুলি বুঝিয়ে দাও, 

তাহ! যেন আমর! বুঝিতে পারি। তোমার হশ। মুষ। জ্ঞান কোথায় 

লাভ কারতেন? তার যে তোমার কাছে পব জ্ঞান লাভ করিতেন। 

হরির বিগ্ালয়ে যেন আমর! পড়ি। হাত যোড় করিয়া তোমাকে ডাকি- 

তেছি, রক্ষাকর্তা, সন্দেহ অবিশ্বাস অধিগ্ক। অজ্ঞান অন্ধকারে সন্তানদের 

রক্ষা কর। দয়াময়, আশীর্বাদ কর, যেন তোমার কাছে শিখি, আৰ 

কোথাও বেন না শিথি। পিতার কাছে, মার কাছে শিখি । দয়াসিন্ষো, 

কপ! করিয়। আমাদিগকে এই আশীর্বাদ কর, তুমি থে জপন্ত জীবন্ত 
(দেবতা গুরু ঘরে বসিয়া রহিয়াছ, যেন তোমার সুখের উপদেশ শবণ করি, 

তোমার শ্রাচরণতলে পড়িয়া জ্ঞান লাভ করি। [| মো] 

শান্তি শাপ্তিঃ শান্থিঃ। 

স্থির বিশ্ব।স 

( কমপকুটার, রবিবার, ২৮শে ফান্তন, ১৮০৪ শক 

১১হ মাচ্চ, ১৮৮৩ খুঃ ) 

হে স্নেহময়, হে অপার প্রেমের আক, তোমার কাছে এই ভিক্ষা 

চাই, থেরূপে এত দিন কাটাইল।ম, জীবনের শেষ ভাগেও যেন এই ভাবে 

তোমারই হইয়। কাটাই । অনেকে এই প্রকার আছে, যাহার। শেষে 
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ংসারের শীতল জলে ধর্মের আগুন নিবাইয়া ফেলে। যৌবনে তোমার, 
বাদ্ধক্যে আমার, এরূপ যেন আমি না হই। বয়োবুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে 

বৈরগ্যবুদ্ধি, ভক্তিবুদ্ধি যেন হয়। হে জগদীশ, চিরদিন মানুষ যদি সমান- 

ভাবে তোমার হ+য়ে না থাকে, তবে যে জীবন বুথা। আমরা বুদ্ধ বয়সের 
তিশ্তরম যেন কিছুতেই পান না করি। তোমার পদারবিন্দলাভে দিন 

দিন আমাদের শাপ্তি আরও বাড়িবে। আমর! হাসিতেছি, আরও হাদিব। 

আমাদের শান্তি কেন কমিবে? আমরা যে তোমার আরও ভক্ত হইব। 

যত দিন যার, যেন দেখি, আরও ভক্ত, আরও বিশ্বাী হইতেছি। ঘর 

বাড়ী সমুদয় তোমারই রাজোর মধ্যে সম্বন্ধ হইতেছে । এ বয়সে একমাত্র 

অবলঞ্থন তুমি, বৃদ্ধ বয়সে শান্তি দিবার 'আর কেহ নাই। হে দীননাথ, 

হৃদয়ের মধ্যে খুব শান্তি ঢালিয়া দাও। যত এ দিকের স্ফুণ্তি স্থথ বল 

কমিবে, তত তোমাতে সুথ বল স্মুন্তি বাড়িবে। হে দীননাথ, দয়। করিয়া 

আজ মামাদিগকে এই আশীর্বাদ কর, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে যেন আমাদের 

ভক্তি বিখান অনুরাগ বৃদ্ধি হয়; এন্সয়সে অনন্তগতি হইরা, তোমার 

আশ্রিত হইয়া, তোমার পাদপন্মে ষেন পড়িয়। থাকিতে পারি। [মো] 

শান্তি শাণ্তি; শান্তিঃ। 

রাজ্য-স্থাপন * 

( কমলকুটীর, সোমবার, ২৭৯শে কান্তন, ১৮০৪ শক; 

১২ই মার্চ, ১৮৮৩ খুঃ ) 

হে দয়াময়, আমর! যে মিথ্যা মানি না, সত্য মানি, এই আমাদের 

গৌরব। ধশ্মট। অত্রান্ত সতা, এই ভাবিলে মনে কি কম গৌরব হয়? 
০ 

* ভাই গ্রতাপচন্ত্র মঙ্গুমদারের পৃথিবীভ্রমণার্থ যাত্রার প্রাক'লে প্রার্থনা । 
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সতোর শ্বেত প্রস্তরের উপর বরাবর সতোর নিশান রক্ষা করিলাম; জয় 

জয় সত্যের জয়, জয় জয় বন্ধের জয়! ব্রঙ্গই সত্য, তুমি সত্য, তে 
ঠাকুর। পরমেশ্বর, এ ধন্ম সত্যধম্ম, এ ধর্ম তুমি। গ্রত্যাদেশের আগুনে 
আমরা সত্যবাদী হইলাম 1 একটা অন্তায় মত প্রচার হঃলো না, একট! 

অন্তায় কথ বলিলাম না, একি কম! একি মানুষে পারে? ধন্ত ধন্ত, 

বক্ষ! সতোর ক্ষমতা এমন নে, কলিযুগের মধ্যেও কালবাঙ্গালীকে 

সতোর মধ্যে রাখে । মাথার প্রত্যেক চুল, দেবতা, ভোমাকে সাক্ষী 
করিয়া! চলিতেছে, নববিধান প্রচার করিতেছে । বিশ্বান করি যে, এ 

কিন্কর তোমারই, এ কিস্কর শোমারঃ | যে তোমার মানুষ হইয়াছে, সে 

অনন্ক কাল তোমারই মানুষ; পঁচিশ বসর পরীক্ষিত হইয়া, ভোমার 

নবধন্ম পৃথিবীতে স্থাপিত হইয়াছে । এই অক্্রান্ত সত্য যেন পৃথিবীতে 

স্থাপিত হয়। থে শান্তির সমাচাব আমরা পাইয়! জৰরকে শান্ত করিয়াছি, 

সেই সমাচার বেন পৃথিবী পাইয়!, সকপ মানুষ পাইয়া, তাদের অশান্ত বক্ষ 

শান্ত করেন, ইহার উপায় করু, শস্্রান্ত প্রবর্থণাশুন্য সতাকে সব্বএ 

বিস্তার কর। আমর! সাক্ষা হইয়।, ইহার প্রত্যেক খণ্ড প্রমাণ করি। 

আমর। তে। বইয়ে কিছু পড়ি নাই, আমাদের বেদশাশ্ন তোমার মুখে। 

'আমাদের শ্রীমস্ভাগবত তোমার মুখের কথা । একটা কথা ভাঙে, এমন 

কারো সাধ্য লাই । ভক্তের কণা চশ্র স্ুন্য শপেক্গী বড় তাহ। কখন মাটাতে 

পড়ে না। অতএখ এই যে হিন্দু, বৌন্ধ, মুসলমান, পু্ান প্রভৃতি সমুৰর 

ধশ্মের সমহ্থয়, ইহ। আর কিছু নয়, ইহা কেবল সকল দেশের ভাই ভগিনীকে 

লইয়া! একটি বিস্তীর্ণ পরিবার | এই ধশ্ম অন্রান্ত। এই অন্রান্ত সঠ্য 

পরিস্কৃতরূপে সম্পূর্ণরূপে বিস্তারিত হয় ঘি জগতে, পৃথিবী জানিবে, কণির 
জীবেরাও মহাবাক্য উচ্চারণ করিতে পারে, আগও নূতন বেদ ছাপ! 

ভয় মাথায় ভাত দিয়া আশার্বাদ কর, যে সত স্থাপন করেছ, চাহা 



বাহা-স্থাপন ১২১৫ 

যেন পৃথিবীতে খুব বিস্তার হয়। চীন আমেরিকা লব আমাদের দলের 

মধ্যে নিমন্ত্রিত হইয়। আলিবে, ভাবিলে আশা আহ্লাদ হয়। সকলেই 
এক বাড়ী ক'রে নিয়ে এক পরিবার হবে, এটা যেন অনুমান ল! হয়। 

ছুরি বলেছেন, নববিধান ঠিক।| বদিঠিক, তবে সমস্ত পৃথিবীতে এই 
সত্য প্রচারিত হউক। হে দীনশরণ, তুমি এই অন্রাস্ত সত্য জগতে 

প্রচারিত কর। যেখানে যাওয়। হবে, কেহই আমাদের অপরিচিত নয়, 

বিদেশী নয়। আমেরিক! চীন বিলাত, এর। সকল কে, ঠাকুর? এরা 

আমাদের কুটু্ঘ। বড় বড় বাজান] এখন আমাদের আত্মীর । পিতার 

গ্রোমরান্্য আসিবে, রাজস্থন্-যজ্ঞ হ'বে, সকলে নিমন্ত্রিত হইয়। আমিবে। 

স্থথের উৎসব, সুথের যাত্রা, আনন্দের ধ্বনি, শঙ্ঘধ্বনি ইহার সঙ্গে সঙ্গে । 

পিতঃ, পৃথিবীকে বুকে করি। পৃথিবী ঘুরে আলা, এনিয়া, আমেরিকা, 
আফ্রিকা, ইযুরোপ এই চারিটির মুখে মুত দেওয়া, ইহাদের সেব! কর! 

একই। তবেআব দূর থাক কেন? বিদেশ, স্বদেশ হও। আমাদের 

বন্ধুকে গ্রহণ কর, আত্মীয় হ'য়ে কুশলে রক্ষা কর। পরমেশ্বর, আমরা 
বিজয়ী হ'ব, প্রবল হ'ব; আর ভয় কি? হে কৃপাসিক্কো, কপ! করিয়া 

আমাদিগকে এই আশীর্বাদ কর, যেন তোমার ধন্মামুত, তোমার পুর্ণ 

সত্য জগতে বিস্তার করিয়া, তোমার প্রেমরাজ্া, ধর্মরাজা স্থাপন করিতে 

পারি। মে] 

শান্তি: শান্তিং শাস্তি: ' 



ইহ প্রাথনা 

খণ-শোধ 

( কমলকুটার, বুধবার, ১ল! চচত্র, ১৮০৪ শক ) 

১৪ই মার্চ, ১৮৮৩ খুঃ) 

হে হরি, দোকান বন্ধ করিবার সময় যখন হয়, তখন লোকে খাতা 

লইয়া! হিসাব লিখিতে নিযুক্ত হয়। সেইরূপ, ঠে হরি, আমাদের যত 

জীবনের দিন শেষ ছয়। আসিতেছে, জীবনের কাধ্যের হিসাব পিখিতে 

আরম করি। দোকানীর পক্ষে এ নিয়মটি ভাগপ। আমরাও নাকি 

ংসারে দোকানী, দোকান বন্ধ করিবার সময় যত নিকট হইতেছে, 

হিসাব লিখিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। পাওনা! দেনার ঠিসাব চুঁকাইলে, 

দেনাটাই যদি দাড়িয়ে যায়, কাদিতে আরম্ত করে লোকে । আমাদের 

সম্মুথে হিসাবের খাতা, কলম হাতে কাপিতেছে। বল দেখি, কি পিখিতে 

পারি? লাভ? না, দেনা? দেখি, লাভও হয়েছে, কিন্তু শেষট। দেনায় 

দাড়িয়েছে | অন্তর্যামী, দেখ, সকলে কলম নিয়ে, খাত| সম্থথে দি 
বসেছে। কার ভাত কাপিতেছে ভয়ে, তুমি দেখিতেছ। আমিও লিখি, 

ইহারাও লিখুন। লোকে ইহার পর সেই থাত। দেখিয়া সিন্ধান্ত করিবে, 

কিরকম আমর ছিলাম। দলপতি দলের নিশ্বান পাইল না, ইহা লেখ। 

ব্রহিল খাতায় । দলের মধ্যে কলহ অশান্ত গেল না. ইাও লেখা রহিল। 

ধন্মের সম্পক মধুময় নছে, দলের মধ্যে অবিশ্বাস ক্রমে বাড়িতেছে, ইহাও 

লেখ! রহিল খাতার মধ্যে । দলপতি অপেক্ষা অন্ত লোকে দলকে ভাল- 

বাসে, দলের লোকের সুখবিধান করিবার জন্ত ব্যস্ত ভয়, ইহাও লেখ! 

রছিল। খাতাখানি সিন্দুকে পড়িয়। থাকিবে, আামর! চলিয়া যাইব. ইহার 

পর ভবিষ্যতে সেই সিন্দুক লোকে খুলিয়! খাত। দেখিবে; দেখিয়া মাথায় 

হাত দিয়া ভাবিবে যে, এত বড় কারবার, এত বড় মহাজনের বাবসায়, 



খণ- শোধ ১৯১৭ 

শেষে দেন হইল 7 ২৫ বৎসরের সাধনে ছ'পয়সার ক্ষমা উপাজ্জন ভয় 

না? তবে আর ধর্ঘের কারবার করিব না, আর ধ্যান উপাসনা কসব 

না, আর ধন্মের দল করিব না। হরি, তবে আর কেহ দল কারবে ন!। 

হরিনামে লোক্নান্? আগেকার মত সকলে এক একা পাহাড়ে কিং! 

অন্ত অন্ত স্থানে সাপন করিবে; পুরাতন বিধান রহিবে। তবে নৃতন 

বিধানের দল আর রহিল না। ভগবান্ জাগ্রত ! সব তে দেখিতেছ ? 

'মআগে ঘ৷ ছিপ, ক্ষমা, ধ্যান, ভক্তি, উপালনা, উত্সাহ ক্রমে ক্রমে যাইতেছে, 

দেখিতেছ তো? ছিল এক টনিক উপাসনা, তাও কি হহতেছে, 

দেখিতেছ তে।? পরের সেবা, পরিসার মধ্যে ধন্ম্থাপন সব কিয়া 

বাহতেছে, দেখিতেছ তো? আরযা বাকি থাকিতেছে, বছর বছর সব 

ক্রমে কমে আস্চে। এদিকে ও সন্ধ্যা হ'য়ে এলো। কলম চণ চল, শীঘ্র 

চল, সত্য কথা পিখে যাব, পৃথিবীকে ফাকি দেব না। লেখ লেখ, আগে 

যেমন ভালবাদিতাম পরস্পরকে, এখন আর খাসি না৷ । হিসাবে ঘা ঠিক, 

ভাই পিখে ঘাব, আমি মিথ্যা চাহ না। এই দলে কি হয়েছে, আমরা 

সত্যকে শাক্ষী ক'রে লিখে যাব। নিজের নিজের কিছু কিছু লা 

হয়েছে। আগেযা খাঝাপ হিপাম, তার ঢেয়ে ভাল হয়েছি । খাতার 

মাথায় ঝড় বড় অক্ষরে সকলে লিখেছেন, কারে! ছুই কোটি, কারো তিন 

কোটি লা হয়েছে । একথা! ঠিক, এখানে দাড়ি দিয়। তার পরে লেখ! 

হহল। “দল”, দলের জমা খরচ । তার নীচে কেবল লোক্সান, লোক্নান ! 

বুদ্ধদের প্রবঞ্চনাপুর্ণ প্রেম, চড়ুকে হারল, মনে মনে একত্র থাকিবার ইচ্ছা 

নাই, বাহিরে কেবল দেখান। আগে সেই দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়ীতে 

ছেলেদের নৃত্য, পরস্পরকে দেখিবার হচ্ছ। ভাপবাসা। নিনসম্বন্ধে সকলে 

জিতেছেন, কিন্কু দলসম্বন্ধে সকলের লোক্লান হয়েছে । হে ভগবান্, 

দয়া কর, সন্ধ্যা না! হইতে হইতে যদি উপরের চেরেও নীচেকার ঝাপারে 
১৫৩ 



১২১৮ প্রার্থনা 

লাভ না হয়, তবে বড় ছুঙাগ্য। মা» তুমি যেঢের টাক দিয়াছিলে 
বাণিজ্য করিবার জন্ত। শেষে এমন হছরাগ্য, এত দেনা? দীননাথ, 

কুপাসিন্ধো, কৃপা করিয়া আমাদিগকে এই আশীব্বাদ কর, যাহাতে সন্ধ্যার 

সময়, যখন ভয়ের সময়, তাহার পুর্বে শীঘ্র শীত্ব আরও কারবার করিয়।, 
পরলোকে যাবার পুর্বে দেন! শোধ করিয়া, খুব লাভের বন্দোবস্ত করিয়া, 

শ[ন্তনিকেতনে চলিয়। যাইতে পারি। [মো] 

শান্তি শাস্তি; শান্তিঃ। 

বিধানের মানুষে বিশ্বাস 

( কমলকুটার. বুহম্পতিবার, ২র। চৈত্র, ১৮০৪ শক । 

১৫হ মাচ্চ, ১৮৮৩ খুঃ) 

হে দাঁশবগ্ধে। খুঝাহতে গেণে লোকে শ্রায় ঝুঝিতে পায়ে না; বারা 

তোমার আদেশে এহ ব্রতে ত্রতা হহয়া লোককে বুঝাহতে যায়, তাহারাই 

লোকের কাছে অন্ধকাপের মত হয়। হে হা, কি হহবে হহলোক হহতে 

চপিয়া গেলে, ঘি প্রাণ থাকতে থাকিতে এক জন মানুষের আচার 

ব্খহার সকলের শিকট বিদেশাযের স্তায় হয়? হয় তো কম বুঝাইণে 

শাল হইত। হে পিতঃ, খুব বড় বড় সকণ সংবাদ দিলে প্রচার করিতে, 

পোক তাহা বুঝিতে পারিল পা। উপায় কি নাই বুঝার? বেদ 

বেদান্ত বুঝ। যায়, একঞ্জন সামাগ্ত মাগ্ুষের কথা, ঝা রোজ রোজ খলিতেছি, 

কেহ কি ধুবিতে পারিবে না? ওবে ক্রমে ক্রমে বন্ধুগণ এবং আমার 

মধ) সমুদ্র বাড়িতে লাগিল » এ পারে মামি, ও পারে তাহার। রহিলেন। 

শবিষ্যতে তাহ। হহলে আর আশা হয় লা। খধরং শান্তি আরাম বর্তমানে 

'আছে, কিন্তু ভখিম্ঃতঠের দিকে অন্ধকার। আপশার লোক খুন পর্য্যস্ত 



বিপানের মানুষে বিশ্বাস ১২১৯ 

করেছে, ধর্শসম্প্রদায় অতি হুশ্রিত্র হয়ে গিয়াছে, প্রবর্তকের মতে চল! 

দূরে থাকুক; কোথায় শ্রীগৌরাঙ্গ, আর কোথায় এখনকার বৈষ্বের। ! 

কোথায় মহধি ঈশ।, আর কোথায় তাহার শিষ্ প্রশিম্যের ! তাই বলি, 
ভবিষুতের দিকে দেখিলে আশ। হয় না। কেন বুঝিল না লোকে? 

ইহাতে বিন্ময়।পন্ন হইবার কথ! নাই । কারণ, এই প্রকারই হইয়া থাকে । 

তাহার! ব্রাঙ্গণ, আমি চামার, কিন্ত একই ব্যবসায়। তাই বুঝিয়াছি, এই 

রকমই হইয়৷ থাকে । জীবন থাকিতে-_ভূতকালে, বর্তমানে বা ভবিষ্যতেও 

বুঝিবার আশ নাই । অনেকে আগে ভাই বণিতেন, এখন বলেন না, 

বিশ্বাস করেন না। বলেন নেতা? তাও নয়, কেন না সকল সময় 

ইহার মতে চণিলে ভাল হয় না। বন্ধু? ট্রিক তাও নয়, কেননা রো? 

শোকের সময় তেমন সহানুভূতি দেন না। ঠিক কিছু এমন নাম নাই, 
যা। দেওয়। যায় ইহাকে । ঠাকুর, তাই ক্রমে ক্রমে পেছিয়ে যাচ্চি, ভক্ত- 

দের শিকট হইতে সরে যাচ্চি। যতদিন যাইবে, বিশ্বাস না করিবার 

কারণ বাড়িবেই বাড়িবে। যখন গোড়। খেয়ে গেল পোকাতে, তখন 

থে গাছ ক্রমে ক্রমে নুইয়ে যাবে, তার আর সন্দেহ কিঃ ধন্মরাজ্যে এ 

কাট! বড় শক্ত যে, যদি কোণ দলপতিকে কেহ দূরে রেখে নিশ্চিত 

থাকিতে পারে, তবে তার পক্ষে শয়তানবৎ। বাপ মাকে ভালবাস, 

স্ত্রীপুত্রকে অন্ন দেওয়া, এ সকলে কিছু দেখভাখ প্রকাশ পাইল না। কিন্তু 

ধণ্ঠ সে, থে বলিতে পারে, আত্মার প্রাণ পেয়েছি ধা হ'তে, তাকে প্রাণের 

রক্তের চেয়েও ভালবাসি । প্রাণনাথ, বার কাছে তোমাকে ডাকিতে 

শিখেছি, ধার দ্বারা তোমাকে চিনেছি, তাকে চিনে রাখুক মন। সেষে 

হউক ন। কেন, সে যে অমুহ খাইয়েছে, সে যে সোণার রাজ্য চিনিয়েছে; 

তাকে চিনিতে পারে যেন ভক্তের, এই ভিক্ষাটুকু বৃদ্ধ খয়সে চাই । 

উপদেষ্ট। বপিবার দরকার নাই, সেবঝ। দরকার নাই; কব এই কথাটা 



১২২৪ প্রার্থন! 

যেন বন্ধুদের মনে থাকে, একট আসল কথ! একজনের কাছে শিখেছি, 

যাহা মান সন্ত্রম প্রতিষ্ঠা ধর্ম শান্তি সংসারে সব সুখের মুলে। সে 

আমাদের প্রিয়। এ সকলের মুলে একজনের ইসার!। মার হাসির 

ব্রহস্ত একজনের কাছে আগে আমদানী হয়েছিল, এখন সব জায়গায় 

আমদানী হয়েছে। সত্য সত্য কি সেবাড়ী ক'রে দেয়নি, বন্ধু হয় নাই? 

সেই সব দিয়েছে যে, প্রাণ দিয়েছে । সে এক সময় ছেলে হ'য়ে কাছে 

এয়েছে, মা হ'য়ে কাছে এয়েছে, বিপদের সময় বন্ধু হয়ে এয়েছে। সে 

বিশ্বাঘাতক নয়। সেখে প্রাণ দিয়াছে সকলের জন্য । সেই লোকটা 

আমি । যদিও সে আমি, আমি তাকে ভালবাসি, আমি তাকে শ্রদ্ধ। 

করি; আমি বলি, তাকে বিশ্বাস করা উচত। ঠাকুর, আনন্দের রাস্তা, 

বিশ্বাসের ব্রাস্তা আমরা যেন ধরিতে পার্ি। বন্ধুকে আমরা যেন অবিশ্বাস 

না করি। সে মানুবকে যদি লা ভালখাপি, যে মানুষ তোমার কথ। 

শুনিয়েছে, তোমার পথ দেখিয়েছে, তবে তুমি থে নিপাকার অবৃশ্ঠ ভগবান্, 
তোমাকে যে ইহার। ভালবাসেন, সে কথা আমি কেমন ক'রে বিশ্বাম 

করিব? মঙ্গলময়ি, কৃপা করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্বাদ কর, 
আমরা যেন এখনই খুব বিশ্বাসী হই, যেখানে প্রাণের রত্র নকল পাইয়াছি, 
সেখানে খুব বিশ্বাস রাখিয়া এবং পুর্ণ প্রেমিক হইয়া, তোমার শাস্তির 

রাজ্যে গিয়া জুখী হইতে পারি। [মো] 

শান্তি শান্তি: শািঃ। 



বিধানপ্রবর্তৃকে বিশ্বাস ১২২১ 

বিধানপ্রবর্তকে বিশ্বাস 

( কমলকুটার, শুক্রবার, ৩র! চৈত্র, ১৮০৪ শক) 

১৬ই মার্চ, ১৮৮৩ খুঃ) 

হে কুপাসিঙ্ধো, কিকিপাপ করিলে আমাদের নরক হইতে পারে, 

কপ করিয়! বলিয়া দাও তুমি। কতকগুলি কান্ন আছে, যা করিলে 

ভয়ানক বন্ত্রণ। পাইতে হয়, অপমাশিত, জাতিচ্যুত হইতে হয়। আমরা 

তোমার সার সার আদেশ লজ্ঘন করিয়া ভাবি যে, সামান্ত দোষ ক্রটি 

করিয়াছি । কিকি দোষ করিলে ধর্মের মুলে কুঠার মার! হয়? আম!” 

দের পক্ষে ঝড় ঝড় দোষ পাপ কি, নরক কোন্ পাপে, কপ করে ব'লে 

দাও। নরহতা।, ব্যভিচার এ সব মনে হ'লে যেমন ভয়ানক পাপ মনে 

হয়, সেরূপ কোন্ কোন্ দোষ। আমরা গোড়। যদি লা মানি, যেখান 

থেকে ধন্মের কথা আস্চে, তাতে যদি বিশ্বাস না রাখি, বল দেখি, পিতঠ, 

নরকের উপধুক্ত হইকি না? বিধি লিতে বদি ত্রুটি হয়, বিধানবিশ্বাসে 

যদি ক্রি হয়, যে প্রণালী ধিয়। বিধান আস্চে তাতে যদি অবিশ্বাস 

অভক্তি হয়, তবে ভয়ানক পাপ হইল। তোমার আদেশে আদিষ্ট হয়ে 

যে নববিধান প্রচার করিবে, তার আজ্ঞ! সর্বাগ্রে শিরোধার্যা। তোমার 

বিধি পালন করাই তো এবার আমাদের পরিত্রাণ । তবে, নাথ, ষে 

প্রণালী দিয়া বিধি আসিতেছে, তাহ। ষোল আন! মানিতে হইবে । বিধান- 

বাদী যদ্দি বিধান না মানিলেন, তার সঙ্গে বদি আর পাঁচট। মত মিশাইলেন, 
লবণের লবণত্ব যর্দি না রহিল, তবে আগ কি হইল? এইথানকার মত 

যদি পৃণতার সহিত না লইয়া, তাহাতে নি্ষের বুদ্ধির মত মিশাইলাম, 

তা হ'লে কেবল ক্রুটি হইল না, ভয়ানক নরকের পথ পরিষ্কার করা হইল, 

ভয়ানক "অবিশ্বাস হইল। এপানকার কথা যোণ মানা লইতে হইবে। 



১২২২ প্রার্থন! 

এর ভিতর বুদ্ধির খেল! লাই। বাদ দেওয় হইতে পারে না। পরিত্রাণের 
বীজমন্ত্র কেহ বাদ দিয়া লইবে না, মিশাইয়া লইবে না, ছোট ক'রে লইবে 

না, ষোল আন৷ গ্রহণ করিতেই হইবে। এতো বড় অহঙ্কারের কথ! যে, 

আমার কথ৷ গ্রহণ না করিলে ভাইয়ের পরিত্রাণ হবে না? কিন্তু এরূপ 

অহস্কারের কথা সোণার অক্ষরে লেখা থাকে। এ যে পরিত্রাণ লইয়। 

বিষয়। এ জন্ত ভ্রাতৃসন্বন্ধে আমার এত ভাবনা হয়। একা বলেন, 

এ সামান্ত ক্রি; কিন্ত আমি বলি, এ ভয়ানক পাপ। মমি বলি, এর! 

বিশ্বাস করিল লা, হিন্দু বণিয়। মুসলমানের কোরাণের মতে চলিল, শান্ত 

বলয় বৈঞ্ণবের মতে চলিল, ত। হ'লে ভয়ানক কপটত। হইল--মবিশ্বাস 

হইভা | এ জন্য, ভগবান্, এই চিন্তা মনে কষ্ট দেয় যে, তবে কি পঁচিশ 

বৎসরের পর নরকে যাবার পাপ আমরা করিতেছি? প্রেমসিন্ধো, তুমি 

বন্িতেছ, “মামি অবিশ্বাসীকে তে। ক্ষমা করি না, আমি পাগীকে ক্ষমা 

করি; আমি দুরন্ত পাপীকে বুকে করি, কিন্তু অবিশ্বানীকে ক্ষমা করি 

ন11” বুঝিতে ১ইবে, এ জায়গা তো ক্ষমার ণহে। এ নি ক্কেহ বলে, 

বিশেষ বিধানশান্ত্র নাই, দলপতি নাই, এখানে ক্ষমা কিরূপে হবে? 

তা হ'লে কি হহল আমাদের দলের অবস্থ। 1 নরকের দরঞ্জ বন্ধ। হবে 

[করূপে ? একবার যদি বিধান মানা ধায়, ষোল আনা সেখান হইতে 

লইতেই হইবে । তোমার শ্বগ্ের হুকুম জারি কট। লোক করিতে পারে? 

সে ভুকুম লা মালা, আর ঈশ্বর নাহ খলা, এক। পুর্ণ বিধি ঘ৷ প্রচার 
করা হইল, তা ঘাঁদ কেহ না নিয়ে খাকেন, দণপতির কথা কে যদি 

অগ্রান্থ ক'রে থাকেন সেই বিধিনম্বন্ধে, তা হ'লে আমার একটু সন্দেহ 

নাই, তাদের জন্ত নরক আছে। অবিশ্বান করিলে তার নরকে যাখেন, 

এটা। নিশ্চয় । আমাকে মুর্খ জেনে, পাপী জেনেও, আসল বিধির জায়গ। 

যেখানে, নববিধানের দরজা যেখানে, সেখানে দাড়িয়ে ঝা বলি, তা এর! 



ভাইকে ভালবাপিয়। ঈশ্বরকে ভালবাস। ১২২৩ 

বিশ্বাস করেন কিনা? আমি যদি সেখানে দাঁড়িয়ে প্রাণ দিতে বলি, 

এর! প্রাণ দিতে পারেন কিনা? যদি পারেন, তাকে বলি বিশ্বান। 

হে হরি, অবিশ্বাসকে বড় ভয় করি, ও ভূত প্রেত। বিশ্বাস করিলে 

নিশ্চয় ন্বর্গরাজ্য আমিবে। হে দয়াপিন্ধে, কৃপ| করিয়া আমার্দিগকে 

এই আশীর্বাদ কর, আমরা যেন বিশ্বাসের রথে চ'ড়ে স্বর্গে যেতে 

পাবি, এবং ষোল মানা বিধি পালন ক'রে, বিশ্বামীদের মধ্যে দাড়াতে 

পাি। | মা] 

শান্তি: শান্তি; শান্তিঃ। 

ভাইকে ভালবাসিয়। ঈশ্বরকে ভালবাসা 

( কমলকুটীর, শনিবার, ৪ঠ| চৈত্র, ১৮০৪ শক; 

১৭ই মাচ্চ, ১৮৮৩ খুঃ ) 

হে পিত:, এবার ব্রন্দাণ্ড খুব স্বর্গের শিকট এয়েচে, তাই তোমাকে 

মামরা পেয়েছি । এবার লক্ষ্মী ঠাকঞুণ খুব পৃথিবীতে এলেন, তাই 
আমর। তাকে বাড়ীতে এনেছি । কিন্তু তোমার সম্বঞ্ধে দেখ! শুনা যেমন 

ঠিক ব্যাপার, ধর্মের সকল বিষয়ে তেমনি ঠিক কি হয়েছে? হরি, যে 

সাকার মানুষকে ভাল না বাসে, সেকি কধন নিরাকার তোমাকে ভাল- 

বাধিতে পারে? বল, মা, উত্তর দাও। সে কি অনুমান ক'রে, কল্পন। 

ক'রে তোমাকে ভালবাসা, না, সত্য লতা তোমার শুদ্ধ সত্যম্বরূপকে 

ভালবাসা? তার পণীক্ষ। করিব। যদ্দি তোমার প্রেরিতকে, ভাইকে 
ভালবামিতে পারি, তবে জাশিব, নিরাকার মাকে না দেখেও ভালবাস। 

যায়। ভগবতি, তুমি আড়াল থেকে দাবার চাল চাল্চ। একট! চাল 

চেলেছ, একট! লোককে দলের মধ্যে ফেলে দিয়াছ, পরীক্ষা করিবার জন্য 



১২২৪ 'প্রার্থন। 

যে, তাকে সকলে প্রেম করে কি না, ভালবাসিতে পারে কি না। রোজ 

দেখিতেছ যে, এই যে লোককে ওরা! দেখতে পাচ্ছে, তাকে ভালবাস্তে 

পাচ্চে, কি না পেরে কেবল নিরাকার। তোমাকে রোজ সকালে মিছামিছি 

ডাকে । তুমি কি নিঃসন্দেহ হয়েছ যে, এরা যখন যাদের দেখ.চে, তাদের 
ভালবাসে, তখন তোমাকেও প্রেম করে? তোমার তে সন্দেহ যায় 

নাই। তুমি যখন দেখ যে, সাকার ভাইদের যখন এর। ভালবাসিতে, 
বিশ্বাস করিতে পারে না, তখন, মা, তোমাকে ন। দেখিতে পাইয়া, কেমন 

করে প্রেম বিশ্বাস দিতে পারিবে । হরি, এ রকম ক'রে যদি পরীক্ষা 

কর, আমরা নিশ্চয়ই হেরে যাব। 'একট। লোক, যার জীবন দেখ চি, 
কাজ দেখি, কিন্ত তার উপর দলের বন্ধু ব'লে বিশ্বাস করিতে পারি না, 

লিভর করিতে.পারি না। হে ঈশ্বর, স্থারী বিশ্বাম, প্রগাড় প্রেম আমাদের 

মধ্যে দেখিতে পাইতেছি না। ঠাকুর, তুমিই তো সাধুদের দ্বারা খলাইয়াছ 
হে, দুষ্ট হইয়াছে থে ভাহ, তাকে যে প্রেম শা কগে, অদৃশ্ঠ মাকে তে 

িরূপে ভাপবাসিবে? আমরা তো পরন্পরকে ভাপবাসিতে পারি লা; 

আর থে ভাহয়ের শিকট ধম্মের মুল মন্ত্র পেয়েছি, তার প্রতিও তো তেমন 

ভাব ত'পো লা। তবে কি হহল, হত্সি? আমাদের প্রেম সরল ক'রে 

দাও, আমাদের অনুরাগ যথার্থ ক'রে দাও । ভাইদের আদর করি, 

গাপবাসি 'এই জন্ত যে, ভাইকে ভালবেসে মাকে ভালবাদিতে পারিব। 

গুমি বলেছ যে, “আগে পৃথিবীতে গিয়ে যে ভাইকে দেখা যায়, তাকে 

ভালবেসে এস, তার পর আমাকে ডাকিও। ভাইদের কাছে স্খ্যাতি- 

পত্ড পা পাইলে, আমি দরজায় প্রবেশ করিতে দিব না । ছেলের 

ব্যখভার বিশ্বাস কৰি লা, পরীক্ষা! না কারে । বলি যে, তুই পুথিবীতে বা, 
জাইদ্বের কাছ থেকে সুখযাি-পত্র নিয়ে আয়, তার পর আমি মানিব থে, 
আমাকে ভালবাদিন্।” ভাইকে ভালবাদিতে পার না, আর এত বছ 



ঈশ্বরে শান্তিলাভ ১২২৫ 

ব্রহ্মাগুপতি নিষ্চলগ্ক পুঝ্যময় দেবতা, বেদ বেদান্ত ধাকে পায় না, তাকে 

ভালবাস, এত বড় ক্ষমত। তোমার? মিথ্যা কথা । মা বলেন, “মিথ্য! 

কথা। আমার ছেলেকে ভালবান না, আর মামাকে ভালবান ? আমার 

ছেলের। তোমার কাছে রয়েছে, তাদের দেখ. তাদের ভালবাসিতে পার 

না, আর আকাণে শুগ্তে এসে মিথ্যা বকিতেছ!” দয়াময়, দয় কর, 

ভাই যে সাকার, তাকে প্রেম দি, আর তার হাতে কলম দি, দিয়ে বপি__ 

প্রাণের ভাই, লিখে দে যে, আমি তোকে ভালবাসি, নতুব! ঈশ্বর দরজ। 

বন্ধ করেছেন, ঘরে বাইতে দিবেন না। ভাই পিখে না দিলে, আমি 

যাইতে পারিব ন|। হে কৃপাপিন্ধো, কপা করিয়া আমাদিগকে এই 

আশীর্বাদ কর, আমর! যেন ভাই বন্ধুর্দিগকে প্রণয় ভালবাসা অনুরাগ দিয়া, 

বথার্স প্রেম দিয়া, তোমাকে ভালবাপিতে শিখি । [মে] 

শন্তিঃ শান্ছিঃ শাশ্ছিঃ ! 

ঈশ্বারে শান্তিল(ভ 

( কমলকু্ীর, প্রাহঃ কাল, রাববার, «হ তৈত্র, ১৮*৩ শক; 

১৮ই মাচ্চ, ১৮৮৩ খুঃ) 

হে ঠাকুর, তুমি কল্প তরু, তোমার গাছে সর্বদাই ফল ফলে। তোমার 

প1ত। শুকায় কই। পঁচিশ বপর দেখচি, এক দিনের তরে তুমি ফল- 

বিহীন তরু হ'ণে না। আমার ভগবান্, তুমি কল্পতরু, ফলগুলি পেকে 
আছেই আছে, রসে ভরা। এই ভগবানকে বদি নকল ভাই বন্ধু পুজ। 

করিতে পারেন, পৃথিবীতে বড় আপন্দের দিন আসিবে । হে হরি, 

মনোহর শোভা! এমন স্থথের হরি পেয়েছি যে, তাতে মনের সাধ মিটে 

গেল, আর কেউ কিছু দিক্, নাদিক। কতক্ষণ গাছে! যত রকম 

১৫৪ 
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ফুল আছে, পাওয়! যায়। এই রকম দেবতাকে বলি, ধথার্থ দেবত]। 
আমার ভগবানের গাছে পাকা ফল ফলেই আছে। অন্ত ফলের সময় আছে 

বিশেষ বিশেষ, আমাদের নববিধানের তা! নয়। কেউ খুব রাগিয়েছে, খুব 
কষ্ট দিয়েছে, কিন্তু বাগান আলো। ক'রে ফুল ফুটেই রয়েছে, ফল পেকেই 
রয়েছে। উপাসনার বাগান কিছুতেই শুকায় না। তরুণ দেবতা, 

চিরযুব৷ ঈশ্বর, চিরপ্রস্ফুটিত গোলাপ, সকলের হও। মা আনন্বময়ি,, 
সকলের হও । হে দয়াসিন্ধো, তুমি থাকিতে কেন পৃথিবীতে লোকে 
কষ্ট পাইবে? সুখে থাকিবে, সব জাতি এক হ'বে, মানুষ গুলে। কেন 

ঝগড়া করে তুমি থাকিতে? ম1, এমন শান্তির সময়ে, এ দেখ তোমার 

একট। সাধু ছেলেকে * জেলে পুরে নাকাল কচ্চে কেন? ধন্ম কাদচে, 
ঈশ। কাদচেন যে, আমার ধমকে, আমার ছেলেকে এমন অনাদর কেন? 

হে পরমেশ্বর, কেন ছুঃখ আসে পৃথিবীতে ? ভক্তের! কেন কষ্ট পান ? 

তোমার স্থথের ধন্ম লউক সকলে। হে প্রেমময়ি, তোমার ছেলে ঈশা 

কি ক'রে গেলেন, মার কি হলে, দেখ একবার। এই পুখিবীচিড়িয়া- 

খানায় বাঘ ভালুক ঢের, নানা রকম হিংস্র জন্ত। পিতঃ, আমরা ক'জন 

কত সুখে এখানে রয়েছি, আর তোমার সেই ছেলে জেলে পড়ে 

রয়েছেন । আমর বলি, আমাদের আবার ছঃখ, ভগবান্। ও ভাইটি 

কেন কষ্ট পাবে? কেন ইংরাজ মুসলমান খ্রীষ্টান সকলে মিলে ঝগড়া 

করিবে? তোমার ধশন্ম সকলে গ্রহণ করুক না? তুমি কল্পতর, 

তোমাকে সকলে পুজা করুক না? মা, শান্তিজল এনে দাও। আর 

আগুন যেন জ্বলে ন! পৃথিবীতে । দাও, মা, শান্তিজল ঢেলে দাও, যেথানে 

তোমার সব ভক্তগণ কষ্ট পাচ্চেন, সেখানে শান্তি দাও, মারামারি অসুখ 

বন্ধ কর, সুখের রাজ্য আন। হে দয়াময়, কৃপানসিন্ধো। কৃপা ক'রে 
বস পাপ 

৬ -সালবেশন আরমীর মেগর টকার। 
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আমাদিগকে এই আশীর্বাদ কর, কষ্টের কারণ য| কিছু ছেড়ে দি, 

অশান্তি দুর করি, করিয়া, আনন্দময়ী জননি, তোমার চরণে চিরকালের 
জন্য শান্তি লাভ করি। [মো] 

শাপ্তিঃ শান্তি শান্তি: । 

মুক্ত অবস্থা 

( ভারতবধীয় ব্রক্মমন্দির, সায়ঙ্কাল, রবিবার, €ই চৈত্র, ১৮০৪ শক; 

১৮ই মার্চ, ১৮৮৩ খুই ) 

হে দীনবন্ধো, হে দ্বিজদিগের জদয়ভূষণ, এই লোকেরা ক্রমাগত 

সংসারের বোঝ! বহন করিয়া কম্ম সাধন করিতেছে, সংসারের পথে বন্ধ 

চেষ্টায় পুণ্য শান্তি সঞ্চয় করিতেছে, স্বর্গের নূতন জীবনের কথ শুনিয়! 

ইহারা অবসন্ন হইবে। চলে এসে শুনিলাম, এ স্বর্গের পথ নয়। রৌদ্রের 

কষ্ট, বৃষ্টির কষ্ট পাইয়া মআাপ্িলাম, এখন ছুই চারিটা ভঃই বন্ধু বলিতেছে, 

এ পথে টপিও শা, এ পথে স্বগপাজ্য পাইবে না। কোন্ দিকে সে 

রান্ত। 7 যে দিকে ঈশা গৌরাঙ্গ চলিয়াছিলেন? জিজ্ঞাসা করিল 

তোমার ঈশাকে, তোমার পিতা মাতা আসিয়াছেন এখানে, একবার 

দেখিলে না? শুনিবা মাত্র ভাবিলেন, যেন ধশ্মের ক, খ, কাট! হইল ; 

হদয় উত্তেজিত হইল। তিনি খলিলেনঃ। “কেরে মা বাপ, ভাই 

বধু কে? আমার শ্বগগথ পিতার ইচ্ছা! যে পুর্ণ করে, সেই মামার 

সর্বস্ব |? 

প্রিয় ঈশার পদচুম্বন করিয়া বলিতেছি, হে ঈশার পিতা, সেই স্থমতি 

পাপিষ্ঠদের অন্তরস্থ করিয়। দাও। এখনও মনেকট। টান আছে সংসারের 

দিকে । উপাসকদ্িগকে জিজ্ঞাসা কর, তোমার সম্পকে সম্পক বোধ 



১২২৮ গ্রার্থন! 

হইয়াছে কি না? ঈশার লক্ষণ জীবনে দেখ। গিয়।ছে কি না? তিনি 

যে ব্রা্দণ ছিলেন, সে ব্রাঙ্গণত্ব কোথায় হেরিব? শুনিয়াছি, একটী 

পরমহংন আছেন, তাম্্খ্ড দিলে তাহার হাত বাঁকিয়া যায়ঃ বোধ 

তয়, কে যেন আগুন দিল, কে যেন বিষ দিল; সে পরমহংস তোমার 

সন্তান। 

আমি ত তোমার কাছে শিখিলাম, এখন পরীক্ষা কর। পুথিবীর 

এক টাক! হাতে দাও, লক্ষ টাকা হাতে দাও, হয় তলেই টাক! লইয়! 

আমর! অকুত্তিতভাবে সংসারে ব্যয় করিব। আমাদের ম! বাপকি 

সারের দোকানদার ? মামর] সেই পুরাতন জায়গায় আছি? টাকা 

ছু লাম, হাত বেকে গেল না? হাত পুড়ে গেল না? কোথায় স্বর্গরাজ্য, 

আর কোথায় আমি ? কবে যাব দ্বিজদের বাড়াতে? কবে শ্রীগোৌরাঙ্গের 

মত মত্ত হইয়া নৃতন জীবনের পরিচয় দিব এখনও পুরাতন রক্ত আছে, 
ধন্মের কবিরাজ বলিতেছেন, এখনও পুরাতন জ্বর বায় নাই, নাড়ী গরম 

রহিয়াছে ॥ ধর্মবন্ধুদের দেওয়! পয়সা কম হইলে, কি দিতে বিলম্ব হইলে, 

ধনপিপাসা এখনও টের পাচ্চি। অহক্কারের গন্মি এখনও আছে। 

পুরাতন জর বদ্দি থাকে, পুরাতন পাপের রক্ত আছেই। মরি বাচি, 

আর এ রক্ত বক্ষে ধারণ করিতে পারি না। শীঘ্র পরিত্রাণ কর। শ্রান্ব 

পরিত্রাণ কর। ্ 

এখনও৪ তোমাকে মা বলে ডাকি না? আরও ম। আছে? ঈশা 

শ্রগৌরাঙগ এমন ভাই, আরও মন্তকে আপনার বণি? কে রে আমার 
আপণার?; আমার মা, তুমিই আমার আপনার; এ বিশ্বাসজীবীরাই 
ভাই, বন্ধু, আত্মীয়, কুটুম্ব। হে হরি, আর পুরাতন জীবন যেন বহন 
করিতে না হয়ও পুরাতন জীবন ঘুচাইয়া৷ দাও। দ্বিজ হইয়া! বাচি। 
আমি দেখাতে চাই, আর আমি পুরাতন লোক নই; পুরাতন লোক বে, 
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সে মরিয়াছে। আমার বুদ্ধি, বিশ্বাস, আশ। আর এক রকমের হইয়াছে। 

ধন্মচিকিৎসক বলিলেন, আর জ্বর নাই । নূতন জীবনের অনুভব যাহাতে 

শীঘ্র হয়, এই কয়টা লোকের মাথায় হাত রাখিয়া এমন আশীর্বাদ কর। 
করম্পর্শ করিব উপাসনার পর, আর বলিব, কোন্ দেশ হইতে আমিলে ? 

নববুন্দাবন হইতে বুঝি 1? নবকাশী হইতে আসিলে? তোমার গায়ে 
যে গোলাপের গন্ধ! এই নৃতন স্থখে স্থথী হোক আমাদের পরিবার । 
দ্বিজত্বের উৎসব আমাদের হউক। ম| মঙ্গলমযি, আমর! যেন নবঙ্জীবনের 

আনন্দ অনুভব করিতে পারি। মা, তোমার শ্রাপাদ্দপন্মে পড়িয়া এই 

প্রার্থন। করি, আর যেন সংসারে মরিতে না যাই। নূতন জীবন 

পাইয়া, নববন্ত্র পরিধান করিয়া, স্বর্গীয় ভাই বন্ধুদের সঙ্গে যেন মিলিত 

হইতে পারি, এই আশ করিয়।, আমর তোমার শ্রীচরণে বার বার 

প্রণাম করি। 

শান্তিঃ শান্তি: শাস্তি; । 

বিনর়-শিক্ষ। 

( কমলকুটীর, সোমবার, ৬ই চৈত্র, ১৮*৪ শক; 

১৯শে মাচ্চ, ১৮৮৩ খুহ ) 

হে পিতঃ, এই মিনতি করি তব চরণে, যত দিন দলপতির ভার 

থাকিবে এই হস্তে, যেন বথার্থ বিনয় থাকে। বড় হওয়। বড় খারাপ, 

মানুষ প্রলোভন সামলাইতে পারে না। যশের মত শয়তান আর কি 

আছে? এই জন্ত তব চরণে প্রার্থনা করি, মাথায় হাত দিয়! মা শীর্ব্বাদ 

কর, গরিব হইয়। থাকিতে পারি যেন তব পদপ্রান্তে। আমার ভয় হয় 

যে, আমার এই পার্থ লোকেরা খুব বড় হইয়াছেন, আরও বড় হইতে 
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পারেন, ইহাদের যশের ইচ্ছা, উচ্চ পদের ইচ্ছ।। মহঙ্কার পাছে বাড়িয়া 

নাযায়। ধর্মের সঙ্গে যেন সংসারের অহঙ্কারের একটু মিশাল হয়েছে, 

সেই জন্য ফন্দি ক'রে নাটক স্থষ্টি করেছ, আমাদের কেশ ধ'রে ঝড় 

লোকের বাড়ী নিয়ে যাও। বড় মানুষদের বাড়ীতে যেখানে যাত্রাওয়ালারা 

বসে, ঠিক সেখানে আমাদের বসাও। মনের অহঙ্কারটুকু, হে দর্পচারী, 
তোমার প্রসাদে ক'মে যাক । তখন গালে হাত দিয়! ভাবি, পরমেশ্বর, 

এ কোথায় আনিলে ? ধন্মাচার্যয, কত দেশ বিদেশে বন্তৃতা করেছি, 

উপদেশ দিয়াছি, এখন আমরা যাত্রাওয়াল৷ সেজে. রং মেখে, সং সেজে 

অভিনয় কচ্চি। তুমি এইরূপে বিনয় শিখিয়ে দাও। আমি বাল, হয়েছে 

ভাল। রাস্তায় রাস্তায় নগরকাত্তন করে বেড়ানতে ছোট হওয়া হয় লা, 

কিন্কু বড় লোকের বাড়ীতে, যেখানে পদে পদে অপমান হবার সন্তাবনা, 

চাকরেরা মনে করিলে যেখানে অপমান করিতে পারে, সেখানে তুমি 

বিনয় শেখাও। এ শরীরে, এ বয়সে কাঙ্গালের পর্ণকুটারে আর কি 

অতঙ্কার থাকিতে পারে? বড় লোকদের কাছে ধাম্সিকেরা কখন ছোট 

হয় নাহ; নববিধানের দলকে আশাব্বাদ ক'রে তুমি তাও ক'রে দিলে? 

মা, এতে তোমার মান বাড়িবে, আমরা তা করিব না? আমাদের 

আর মানের জগ ব্যস্ত হ'য়ে কাজ কি? ধণ্ত তাহারা, ধাহার! বিনয়ী __ 

ধ্/ তাহার, যাহারা পিরহঙ্কারী, কারণ ন্বর্গরাজ্য তাহাদেরই | মা, যে 

যা করিতে বলে, করিব; হরিনাম প্রচার করিতে এমনি মন্ত হ'ব যে, 

কে কি অপমান করে, ভাবিব না । আমরা বাত্রাওয়ালা হ'য়ে হরিনাম 

গান কচ্চি তো? এই পরম আনন্দ, পরম লাভ। তবে দিন দিন 

এমন জায়গায় নিয়ে যাও, যেখানে গরিব হতে, বিপয়ী হতে শিণব। 

পরমেশ্বর, কি আশ্ারূপে আমাদের মাথা নত ক'রে দিচ্চ। য৷ খুসি, 

তাই করিতে পারিবে আমাদের লইয়া, এই আমাদের পরম পাভ। 
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হে দয়াময়, হে কপাসিন্ধো, কৃপা করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্বাদ 

কর, আমর! যেন ধশ্শের বিনয় এবং নম্রতার ভিতর থাকিয়া, দিন দিন 

খুব শুদ্ধ এবং স্থণী হইতে পারি। [মো] 

শান্তি: শাস্তি: শান্তি; ! 

০০০০০ 

গ্রীদরবারের শাসন 

( কমলকুটার, মঙ্গলবার, ৭ই চৈত্র, ১৮০৪ শক; 

২০শে মাচ্চ, ১৮৮৩ খুঃ ) 

হে নুক্তিদাতা, যে রাজ্যে বিচার নাই €স রাজ্যে পরিত্রাণ নাই। 
একট| পাপও নিষ্কৃতি পাইবে না। বে দেবত| বিচার করেন না, তিনি 

পরিত্রাণ দেন না। আমাদের সম্মুখে এই যে দল, ইহ? অতি খারাপ। 

ইহা অপ্রেমের দল, তত বিশ্বাস ক্ষমা! করিতে পারে না। এই দল মলিন 

অস্থখী দল | একা একা ইহারা থাকে ভাল, কিন্ক দলের মধ্যে অপ্রেম। 

এখানে একটি অন্তায় করিয়া কেহ নিষ্কাত পায় ন। সে বুঝিতে পারে, 

একটি শাসনের দড়ি গলায় রয়েছে । এখানে একটু কিছু করিলে, চুল চিরে 

বিচার হইবেই । তাই বলি, এই দলের এক দিক্ সোণা, এক দিক্ লোহ।। 

স্বর্গে এর অপেক্ষা সুক্ম বিচার হাবে। এর! নিজে পারুন, না পারুন, 

এরা আপনার সম্বন্ধে খুব শিথিল হ'লেও, পরের সম্বন্ধে এক চুল পাপ 

সহ করিতে পারেন না। পরমেখর, এদের বিচার আরও সুগ্স হউক। 

কিন্ক এদের অগ্ভের সম্বন্ধে এত বিচার, আপনাদের সম্বন্ধে শিথিল কেন 

হবেন? ম! তারিণি, ধারা পরকে এমন করে বিচার করেন, তার! 

বেন আপনাদিগের সম্বন্ধে ভাল করে বিচার করিতে পারেন। সে 

সম্বন্ধে আল আমি অধিক কিছু বলিব না, মাজ এই বপি, এদের শাসন 
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আরও প্রবল কর। একট! মিথ্য; কথা, একটু উপাসনাতে অমনোযোগ 

দেখিলে, সকলে যেন শাসন করেন। দেবি, তুমি স্বয়ং এদের ভিতর 
থেকে বিচার কর, নতুবা যে আপনাদিগকে বিচার করিতে পারে না, তার 

সাধ কি যেপরকে বিচার কুরে । একজন কেবল শাসন করিতে পারেন, 

গালাগালি দিতে পারেন, যিনি রাজাধিরাজ শাসনকর্ত।। এঞ্জন্ত তুমি 
দলটিকে এমনি কৌশপ ক'রে সাজিয়েছ যে, তার ভিতর জন একজন 

গালাগালি দিবেহ। গালাগালি আর কে দিতে পারে তুমি বিনা? মা, 

তোমার এত দয়! আমাদের প্রতি? শাসন করিবার জন্ত এমন কৌশল 

করে রেখেছ? মা, এ দলে যথন আমি আছি, তপন বিলাপী কখন হ'তে 

পারিব লা । ধন্য ধন্থ দয়াবান্ বিচারপতি, এমন চমত্কার দলের ভিতর 

আমাদিগকে রেখেছ যে, একজন সাপু ব'লে স্থখযাতিপত্র পান না! আমি 

বেচেছি তোষামোদে দলের হাত থেকে । এই দলে বিচারিত হয়ে যে 

হ্বগে উঠিবে, গঈশাও তার একটি পাপ দেখিতে পাহবেশ না। কলিকাঙায় 

থাক, এহ দলের মধ্যে থাকা, আগুনের মধো গাকা।। এই দলের কাছ্ছে 

যে সাধু ব'লে প্রতিপন্ন হ'বে, আম শিশ্চর বল্, ঈশা। মুষাও তাকে সাধু 

বলবেন। ২৫ খতপর কেটে গেল, এখনও আমরা কেউ এহ দলের 

মধ্যে সুখ্যাতি পাইলাম না। এরর ভিতর কেউ শিফাম লয়, কেউ 

নিঃস্বার্থ নয়, কেউ তেমন ধ্যানশীল নয়। হহা। মঙ্গলের খাপার । কোটা 

কোটা বার নমস্কার এই খদ্ধুদের চরণে । কেন লা দেবতা বিচার 

করেন হহাদের ভিতর থাকিয়া, দেবতা! শাসন করেন ইহাদের দ্বারা । 

মা, মামরা যেন এই শাসনের ভয়ে, ধম্মভয়ে ভীত হইয়! চলি, আর 

শুদ্ধ হহ। দরবার, তুমি দেখতা, তুমি ঈশ্বর । তুমি আপনাকে 

বিচার কর মানুষের মত, কিন্তু পরকে বিচার কর দেবতার মত। 

তোমার ভিতর দেবতা কা কা'ন। হে দয়াময়, হে কৃপাসিন্ধো, কৃপা 
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করিয়।৷ আমাদিগকে এই আশীর্বাদ কর, আমর! এই দৈনিক বিচার এবং 
শাননের ভিতর থাকিয়।, ক্রমে শুদ্ধ ও স্থখী হই এবং তোমার নিকটে 
পরিব্রণ লাভ কবি । [ মে! 

শান্তি শান্তি শািং। 

সপ পাপ শপ 

ধম্মে অলৌকিক বিশ্বাস 

( কমলকুটার, বুধবার, ৮ই চৈশ্র, ১৮০৪ শক; 
২১শে মাচ্চ, ১৮৮৩ খুঃ) 

হে হরি, আমপা তোমার পন্মকে ঠিক বিশখ্বাম করি না, ইহার বুক্তি 

মাছে, আমরা থে পরস্পরকে বিধান করি না। টাকা কড়ি সম্বন্ধে, 

প্রেমসন্থন্ধে বিশ্বাস করি না। এ অবিশ্বাস কি আমর! মানুষকে করি, 

শা, ধন্মকে করি? আমর বণি বে, আমরা ধম্মকে বিশ্বাস করি, মানুষকে 

বাস করি না; মানুষকে অবিশ্বাস করি বলিয়া, যে আমরা নববিধানকে 

আবশ্থান কৰি, ধন্মকে বিখান করি পা, তাহা নয়। কিন্ত, ঠাকুর, আমি 

হহার উত্তর এই পিচ্চি যে, বিচারপতি, তোমার আদালতের সম্মুথে এ 

কথ। গ্রাহা পয়। ধন্মলন্প্রদায়ের মাঞ্বরিগঞক্ে অবিশ্বাস কর, আর 

ধন্মকে অবিশ্বাস করা একই । পাঁচখ বত্দর সাধনের পর, পরস্পরের ধন্ম- 

সম্বন্ধে আমাদের অশ্র্দা অবিশ্বাস! এ তো মানুষকে অশ্রদ্ধা নয় এ 

ধন্মে অশ্রদ্ধা! আমর! পামান্ধ বিষয়েই সামান্ত কারণে পবস্পরকে 

অস্বীকার আবখাস এখনো করি। বিশ্বাস কম, তাই টাকা কড়ি তালুক 

মুলুক দিয়। বিশ্বাস হয় না। এদের আমর। আচার্ধা প্রেরিত বলে থাকি, 

কিন্থধ এদিকে ছুপয়স। দিয়ে খিশ্বাস হয় না। এর! শঠ নন, প্রবঞ্চক 

নন, এটুকু বিশ্বাসও নাই। পরমেশ্বগ, দেখ একবার ভিতরের ন্যাপারটা 
৮৫৫ 
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কি ভয়ানক ! ধন্মকে এত অধিখাস ? নববিধান কি পাপ দৃত্র করিতে 

পারে? নববিধান একটু মিষ্ট উপাসন। গান করিতে পারে; নববিধান 

কি ভাইয়ের শরীর থেকে পাপের দাগ দূর করিতে পাবে? নববিধান 

কখন দয়া শেখাতে পারে না| আমর মনে কর্ধি না, আমর। বিপদে 

পড়িলে কেউ নহায় হবেন, কোগ হইলে কেহ গুষধধ দিবেন, নববিধান 

দয়া করাইতে পারিবেন । উপাসন। সকলে ক'রে থাকে, কিন্ক তাতে 

কারে! কিছু হবে শা। কেউ একজন বশুক দেখিযে, অ.জ ঘি আমি 

খুব ভাল ক'রে উপাপন। করি, কাল সে আমায় পব্বন্থ পিয়। বিশ্বান 

করিবে? স্ত্রী পুএ পরিবার সকপের ভার দিয়া শিশ্িন্ত হবে? ৩ 

পারে না, মা, তোমার ধমকে আমরা বিশখ্বাপ করিভে পার না। টাক 

কড়ি সম্বন্ধে যে এক খুখ নং থাকবেন, ত। বিশখ্বাম হয় না। এঁপ। যে 

অঙ্গীকার করে তা পাপন করিবেন, তা বিশ্বান হয় না। ধ'্ মানুষকে 
ভাল কারতে পারে, তা খিশবাস হর না) তবে আগ তোমার শবাবধাণের 

উপপ্ন আমাদের শ্রদ্ধা ভাঞ কে রান? ওতবে এমন ধন্ম চাহ ন।। 

তুমি না ঝলেছিণে, কাণাকে দেখাবে, পার্ুকে চাঁলবার শাক্ত দিবে? কে 

পারিলে, এই আমরা বলি। মা, অলো।কঞ্ ধন্মের প্রতি অলৌকিক 

বিশাল দাও, ধন্মকে বিশ্বাস কারতে দাও । পরম্পের গ্ত্রা পারবারের 

ভার লহতে পারি, দায়ি লইতে পারি টাকা কডি সম্বন্ধেপুথিবার 

শাচ লোকেবাও বা করে,_ এটুকু খিশ্বাও হন না ধন মানুবকে ভাল 
করিতে পারে, এটুকু বিশ্বান কাধতে পারি লা। মা, বিশ্বাম কোথায় 

গেল? ভাইকে বিশ্বাস করিলাম লা, ধমকে বিশ্বান কগিলাম ল1। শেষে 

বশ্মকে পরাস্ত অবধিশ্বান করিলাম ! হে মাতঃ, কুপা কপ্সিরা আমাদিগকে 

এহ আনাব্বাদ কর, যেন আমর। শাঘ্ব শান পুর্ণ বিশ্বাপ উপাজ্জণ করিয়া, 

তৰিয় যাইতে পারি। (মে! |] শান্তি শান্তি শান্তি । 



অস্টেছ্য বন্ধন নাঃ 

অচ্ছেগ্চ বন্ধন 

( কমলকুটার, বুহস্পতিবার, ৯ই চৈত্র, ১৮০৪ শক; 

২২শে মাচ্চ, ১৮৮৩ খুঃ ) 

হে দীনবন্ধে, হে পাগীর গতি, তুমি জান, কি প্রকারে বিশ্বাসীকে 

ধরিয়। রাখিতে হয় । আমি জানি না, কিরূপে বিশ্বাসীর ঈশ্বরকে ধরিয়! 

রাখিতে হয়। তোমার যোগ আমাদের সঙ্গে অত নিগুঢ়, আমাদের 

যোগ তোমার সঙ্গে অতি ছাই। আমি তোমাকে ধরি যে, এট। কোন 

কাছের নয়, অসার রকম। কতকগুলি পচা দডি দিয়ে তোমাকে 

জীবনের সঙ্গে,বাধি। সংসারের দড়িতে কখন ভগবানকে বাধ! যায়? 

কিন্তু, ভগবান্, তোমার তরফের যোগট। বড় চমৎকার রকম। কোন্ 
খানট! ধরেছ, কিছুই বুঝিতে পাবি নাকি রকম যোগ, কিছুই বুঝিতে 

পারি না; কিন্তু এটা বুঝিতে পারি যে, একজন আমাদের ভিতর এমনি 

ক'রে প'রে আছেন যে, কিছুতে ত্কাকে বাঠির করিয়। দেওয়। যায় না। 

জীবাম্মা। পরমাত্মার গ্রন্থি কোন্ জায়গায়, মেই জায়গাটাই আমি দেখিতে 

পাই না। কোন মতেই সেই বন্ধন খুলিতে পারি না! কোন্ খানটায় 

সেই বাধন, তাহা বুঝিতে পারি না। মা জননি, তোমাকে শোবার ঘর 

গেকে তাড়াতে পারিলাম না। খাবার ঘরে গেলাম, বাসনে পিঁড়িতে 

থাবারে এমনি ক'রে আছ, কিছুতে তাড়াতে পারিলাম না। এমনি ক'বে 

কাপড়ে চোপড়ে বিছানায় খাবারে জলে টাকাকড়িতে আছ, যে কিছুতে 

তোমাকে তাড়াতে পারি না। রক্ত ব্রঙ্গময়, শরীর ব্রহ্মময়, এমনি ক'রে 

ধরেছ যে, কিছুতে পালিয়ে যেতে পারি না। বুকের ভিতরে তরি। 

বরং প্রাণটা ছাড়! যায়, ভগবান, তোমাকে ছাড়া যায় না। কিন্তু, 

প্রাণনাথ, তোমার যে যোগ ছুদিকে কেন হয় না? এদিকে ওদিকে 
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ছু'দিকে কেন হয় না? এমনি ক'রে শরীরে থাকিবে যে, আমি মনে 

করিলেও, তোমাকে দূর করিতে পারিব না। তুমি এমন ক'রে রক্তের 

সঙ্গে মিশেছ যে, কারও সাধ্য নাই, তোমাকে বাহির করিয়া দেয়; 

আমি তো কিছুতেই পাবি না। এমনি করিয়! প্রাণে থাক যে, যেন 

কিছুতেই তোমাকে ছাড়িতে পারিব ন|। হে দয়ানয়ি, কুপা করিয়। 

'মামাদিগকে এই আশীর্বাদ কর. যেন তোমার সহিত যে বন্ধন, তাহ1 যেন 

কিছুতে নানায়। [মো] ও 

শান: শান্তঃ শাস্তি? 

ভাত এক হ 

। কমণকুটার, শুক্রবার, ১০5 চেত্র, ১৮০৭ শক, 

»৩শে মাচ্চ, ১৮৮৩ খুঃ) 

ভে প্রেমসিন্ধো, তুমি আমাদের মিলন সম্পন্ন কর। থম্মের মিলন, 

জাতির মিলন, দেশের মিলন কর | লে দেখতা দেবতাই নন, সে ঈশ্বর 

ঈশ্বরহ নন, ধাহাতে মিলন ১য় না। একের সম্পর্কে বদি দশ জন এক 

হয়, সেহ বাপ, সেহ মা । একটা সম্পক' তোমার সঙ্গে আছে, দাহার ভগ্গ 

আমরা সকলে এক পঞ্ধিবার। ভ্রাতৃহের কারণ পিহন্ব, মাতৃহ। “পিতা 

পিতা, লকলে মিলে এই কথ! বণিতে বলিতে, আমর। এক হই 3 যদ 

এক না হই, তবে আমাদের পিত! এক নন | এক গভবারিণী, এক 

প্রেমময়ী মা ভুমি। তোমাকে আমরা যও দেখি, দেখিতে দেখিতে 
প্রেমে মুগ্ধ হইব | ভুমি যদি মিলন হইলে, পিতঃ, তাহা হইপে, ঘত প্রেরিত 

মহাপুরুদ সাধু, তাহারা আমার সভোদর গোস্ত পাতা । তাহা হহগে 

আমরা পিভৃকুলের গৌরব রাখিব । পিতঃ, পুথিথা এক হউক । এই 

পি 
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কয় দিন তোমার সন্তান ঈশাকে স্মরণ করিয়া সকলে এক হইব। হিন্দু 
মুনলমান খ্রীষ্টান সকলে এক হউক, এক মার নংসারে সকলে স্থান লাভ 
করুক, এক মার বাড়ীতে সকলে বাস করুক, এক মার গৃহে দকলে 
এক পরিবার ছউক। এই শুভ শুক্রবারের উৎসবে, তোমার সেই সাধু 
স্স্তানকে ন্মরণ করিয়া, সকলে এক হউক । হে দয়াময়, হে কপাসিন্ধো) 

কূপ করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্বাদ কর, আমরা যেন সকলে এক 

হইয়া, অপস্তকালের জন্ত মিলিত হইতে পারি । [মে] 

এ[: শান্তি শানঃ। 

পিতা পুঞ্জে একত 

( কমলকুটীর, শনিবার, ১১৯ চৈত্র, ১৮০৭ শক 

২৪শে মাচ্চ, ১৮৮৩ খুঃ ) 

হে ঈশ্বর, খন মনের ভিতর যোগাসনে বসিতে যাই, তখন এ তোমার 
ঈশ। ছেলেকে মনে হয়। (জন এক হয়ে যোগাসনে বসিলে পাপ অসম্ভব 

হ'বৈে, কামনা বাসনা থাকিবে লা। অহং কৈ, আমিত্ব কৈ, যে 

ইচ্ছা হবে? আপনার আমিতকে বিদায় ক'রে দিয়াছিলেন ঈশা, 

ভগবান্, তোমার ইচ্ছা আমার ইচ্ছা” €তামার ইচ্ছা আমার ইচ্ছা, 

বলিতে বলিতে, তোমার সঙ্গে এক হঃয়েছিলেন। 'আমি তোমাতে, তুমি 

আমাতে” “আমি তোমাতে, তুম আমাতে” বলিতে বলিতে, পাত্রের জল 

সমুপ্রে ফেলে দিয়ে, ভোমার সঙ্গে একাকার শিরাকার হয়ে বাই। আমি 
নাই, একত্ব হইণ | এই ধন্য ঈশ। জগতে দেখালেন। ভ্গবান্, তোমার 

এ স্পুত্রের মহিম! পাপী জগৎ যেন বুঝিতে পারে, এইটি তুমি ক'রে 

দাও। আরম তোমাতে, আমি নাই, আমাকে মেরে ফেল। আমার 
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হরি কেবল আছেন, আমার কামনা! নাই, বাসন! নাই, হরি কেবল 

আছেন | মা জননি, ঈশাবৎ ক'রে দাও। তীর ধর্মের গৃঢ়ত্ব কোথায়, 
কিছু কিছু বুঝি। ধর্মসাগরে কোথায় যে তিনি তলিয়ে গিয়াছেন, একটু 

একটু বুঝিতে পারি। ভগবান্, তোমার কাছে কি মন্ত্র তিনি পেয়ে- 

ছিলেন ? যোগ আর এর চেয়ে উচ্চ কি হতে পারে? একেবারে আমি 

নাই! আমি উঠিতে পারি না, আমি খাই না। আমি নাই, কামন! 

বাসন! আর কোথ! হইতে হইবে । ভগবান্ ঈশার মত করে দিতে পার? 
কামনাও চাই না, বাসনাও চাই না, পুণ্যও চাই না, পাপও চাই না, চাই 

কেবল ঈশার মত ণঈশ। নাই” তইতে। সব ইচ্ছ। ভগবানের হ'য়ে যাক়। 
তগবান্ বই আর কিছু নাই। সঙ্গে ভগবান্, সংযুক্ত ভগবান-- পৃথিবীর 

লোকেরা, ঈশা যা বলেছিলেন, তা জলে ভাসিয়ে দিয়ে, কোথা থেকে মত 

কতকগুলো প্রচার করেছে । আমরা তোমাকে মান্য করিব। তুমি 

বড় একটা চমত্কার পন্থা বাহির করেছ। পাপ ভেবে কিহ'বে? 

ও সব নাই একেবারে! রাতারাতি আত্মাকে গল! পার ক'রে দিল। 

শ'সটা নাই, খোস। পড়ে রইল হরিসন্তান, তোমার কোটি অংশের 

এক অংশ আমাদের দিতে পার 2 মা, কেমন ক'রে আমরা তোমার 

নববিধান হজম ক'রে, পরিপুষ্ট সবল হব, বল। ইশা তে। ও সব কিছু 

করেন নাই, তিনি ধর্ম চিবিয়ে তো হজম করেন নাই। তিনি এই 

বলেছিলেন, তুদ্ষের সহিত এক ভয়ে যাওয়া,_আমাতে তুমি, তোমাতে 

আমি। এই সোজা পথ দেখিয়ে দিলেন। জীবের জীবত্ব দূর হয়ে যাবে, 
আমি তুমি হয়ে যাব। আমার আমি থেকে আর কাজ নাই, আর 

তন্ন থেকে কীজ নাই । ভদ্ষেতে যা তুই । এতে ঢের স্থখ। আমার 

আমি, তুই আর হ্বতন্্র থাকিম্লা। 'আমি-দন্্য বড় টান্তেছিস্, তুই 

আমার ধন্ম বর্খথ সব মাটী করিলি? মা, আমার আমি নাশ কর। 
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আমি যাক তবে। আমিকে বলিদান করি, সব চুকে গেল। দয়াময়, 

কপাসিন্ধো, কূপ! করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্বাদ কর, সম্পূর্ণরূপে 

মামিত্ব বিনাশ করিয়া, যেন ঈশার পথ ধরিয়া, পিতা পুত্রে এক হয়ে 

ণেতে পারি । [মে] 

শান্থিঃ পান্ছিঃ শাপ্তিঃ। 

ইন্দ্রজালে মুগ্ধত। 

( কমলকুটার, ্রাতঃকাণ, রবিবার, ১২ই চৈত্র ১৮৪ শক) 

২৫শে মার্চ, ১৮৮৩ খুঃ) 

হে দয়াময়, সত্য দিয়। ভুমি সাধু যোগীপিগের জীবনকে আপনার 

চরণের সঙ্গে বাধিয়াছ, যুগে ধুগে। আজ উপবিংশ শতাব্দীতে নববিধানে 

লাট্যভূমি সাজাইয়া, ভঞ্জদের্স প্রাণ ভ্রণ করিলে । মিছ৷ ছায়াবাজি 

করিয়া, তেক্কী করিয়। প্রাণ হরণ করিলে । তুমি খড় বিচাণি দিয়া 'টাক। 

সোশা" খুলে আমাদের ভুলাহতেে পার । শেষট। রঙ্গভূমিকে যাছুঘ্ করিয়া 

কফেোঁললে? হে হরি, এহ কগা মলে থাকিবে চিরকাল বে, ফাাাক দিয়া 

হরি আমাদিগকে টালিয়া লহয়া গেলেন । আগেকার জীশ। মুষাপ সময় 

অগোকিক, কিন্থু অণীক শয়; এ যে অলোৌকিক,কিন্ত অণীক। মিছা- 

মিছি সব মিথ্যা দিয়ে লইয়া গেলে । মা, ফাক ধিয়ে নববুন্নাবনে লইয়। 

»লিলে। একটা পায়রা উড়াহলে, মিহামিছি, কি খবন আনিল কপোত 

স্বন হহতে ? পবিভ্রাম্মা জাবিত, তাপ সান্ষধী নববুন্দাধনের নাট্যা(ভিণয়। 

মা, ফাকি দিয়ে প্রাণট। কেড়ে লিণে?-. এতে কিন্তু আমাদের বিশ্বাস 

বাড়ডে। মা, তোমার এমন মতা? কিছু লা দিয়ে প্রাণ হণ কগ্সিলে? 

টাকা ,.দূবে না, পরল। দেবে লা, কশ্যকার জগ্ত ভাখিতে পিবে শা, অথচ 
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প্রাণ হরণ করিলে । আয়, ব্রদ্বের ভেম্বী আয়, স্বর্গের কপোত আয়। 

ম!, কল্যকার ব্যাপারে এই হউক যে, সকলের বুকে কপোত থাকুক । 

জীব উদ্ধার হ'য়ে বাকৃ, সকলের পরিত্রাণ হউক। রঙ্গভূমি ধন্ত হইল 

এত দিলে | হশ্্রজালে পরিত্রাণ হউক। তোমার পবিক্রাআ্ম। বুকে থাকুন 

সকলের। নমোণার পাথী, বুকে আয়, সোণার কপোত, তোকে বুকে 

ধর্সি। হরি, ফাকি দিয়ে এ ঘে রঙ্গভূমি সাজিয়ে আমাদের প্রাণ 

কাড়িয়া লহলে,। এ বড় ভয়াণক! মিছামিছি ৫+টে। বাশের ভিতর দিয়ে 

উকি মেরে সব কচ্চ? রথ নাবালে, পাপপুরুষ জানিলে, হন্দ্রজাল 

দেখালে। হে দয়াময়, কপাসিষ্ষো। কপ করিয়া এই মআশীব্বাদ কর, 

'আমরা বেন চিএকান ০তাম|র মায়া হগ্রজালে জা৬ত ভয়ে গেকে, খুব মুগ্ধ 

হ'য়ে থাকি এবং শুদ্ধ ও সুথা হহ। ! মো] 

শন্তঃ শান্ত; শাগ্তি। 

প্রত্যাদেশ 

( ভারতবধীয় ব্মশ্দির, সায়ঙ্কাল, রাণধার, ১২ই চৈত্র, ১৮০৪ শক; 

২৫শে মাচ, ১৮৮৩ খুঃ) 

হে দানবন্ধো, ভে প্রত্যাদিইদের একমাত্র সাগরু, তোমার কপাতে 
আমণা ধন্মেতে সুপিদ্ধ হহব, পৃথিবাতে থাকিয়াই খ্ব্েগ আত্বাদন পাহব, 

এহ আখ করিয়াছি । হহা কেবল প্রতদেশের অবস্থাতেহ হহবে। 

নিজের চেষ্টায় থে ধন্ম বা উপাসনা করি, তাহাতে অহঙ্কার হহতে পারে) 
সেটুকু ধাপ মনে হয় লা, অধিক মুল্যের মলে কগিতে পার ন।। সাধুদের 
জীবনের কথ! শুনিয়া ছ, কেমন অনায়াসে তাহারা সিদ্ধ হইয়াছিলণেন; 

সেহ সাপু সন্তান বাঁশণেন, “পাপ, দূর ২৮, অমণই পাপ চণিয়। গেন। 
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আর মামর! পাপ তাড়াইবার জন্য এত কাদিতেছি, তবু পাপ যায় না। 

আমরা ত সেই বংশের সন্তান; আমাদের কেন তেমন হয় না? এক 

হুস্কারে 'আমরা পাপকে তাড়াহয়। দিব। এখন যে কথা শুনিলাম, 

এ যদি সত্য হয়, তাহ হহলে আমর। প্রত্যেকেই যে প্রত্যাদেশ 

পাহয়াছি। পাইয়া৪ প্রতাদেশে অবিশ্বাস করিয়াছি । তোমার প্রত্ক্ষ 

পায় যখন পাপ দমন করিয়াছি, তখনও বশিয়াছি, আমি করিলাম। 

দেখ, হে ভগবান্, যাহাগ! শ্রত্যাদেশ পাহল না, তাহারা কত হুভাগ! ; 

আর যাঠার। প্রতাদেশ পাহয়াও মাশিল না, তাহার। আরও ছুভাগ।। 

প্রত্যাদিষ্ট জাবের রঞ্ডে দেবতারা সঞ্চারিত | নে অবস্থায় যে সুখ, 

যদি পর্ষপকণ। পরিমাণে তাহা মামাদিগকে দান কর. কৃতার্থ হইয়া যাহ । 

এই দ্লটা তোমার অনেক [দনেপ আশ্রত। শুলিলাম, প্রত্যেকের 

জীবনে প্রত্যাদেশ হইয়*ছে। বন্ধুরা মানিলেন না; ভাহয়েরা মানিলেন 

শা। যদ মানিতেন, আরও কত প্রত্যাদেশ হইত। লা মাণিয়া আর 

পাঠলেন না। নূতন বাহবেল প্রপ্ত 5 হহত, তাহা আরম্ভ হইতেছে লা। 
প্রতাাদেশ! প্রত্যাদেশ! কপোতব্ধপে আবার এস। বুদ্ধির আভমানে 

পথিবা গেল; আবার মাসিমা লোকের চিন্ত আকর্ষণ কর। নিদ্রত 

ভগঝান্, অচেতণ ভগবান্ সমুদ্রে ভাপিতেছেন ; থাকিলেই বা কি. না 

থাকিলেহ বাকি? যান জন্ধকে চক্ষু, বধিরকে কণ দেন, আমর। সেই 

ভগবানকে মানি । হে প্রজ্বলিত হুতাখন, দর্শন বাও, দর্শশ দাও | উড়িব 

প্রত্যাদেশেস আকাশে । ধন্মবিজয় হহবে। 

হে ঈশ্বর, হে জগতের সিদ্ধিদাতা, মুক্তিদাতা, আর একবার তোমার 

আঙিবিত জীবকে উদ্ধার কর। রননার ভিতর 'প্রত্যাদেশের অগ্রি দাও; 

জীবনবেদ হইতে এক এক অধ্যায় বাহিব করিয়া দেখাইব। নববিধানের 

পুজ1 জ্বলন্তভাবে আন্ত করিব। প্রতাাদেশের ঝড় তুলিয়। ব্রাঙ্গনমাজকে 

১৫৩৬ 
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আলোড়িত, আন্দোলিত কর। বালক ধুব! বুদ্ধ সকলে ক্ষেপিয়! উঠুক । 
পাগলবংশ দেখাও; মন্ত হস্তীর স্তায় যে সকল লোক, সেই নকল লোককে 

দেখাও; একবার বঙ্গদেশকে মাতাইব। জল হইব না; আমর! শগ্মি 

হইব।| বুদ্ধির কুমন্ত্রণা ত্যাগ করিয়া, প্রত্যাদেশের আকারে যথার্থ 

বেদজ্ঞান লাভ করিব। আশীর্বাদ কর, বাহাতে প্রত্যাদেশের তেজ ও 

জ্যোতি লাভ করিয়।, নববিধানকে লীবনে প্রকাশ করিতে পারি। হে 

সিদ্ধিদাত!, বিনীতভাবে প্রণত হইয়।, প্রত্যাদেশের চরণ ধরিয়। পড়িয়া 

থাকিব। স্বর্গের বলে বলীয়ান্ হইয়া, জপন্ত রাজ্য পৃথিবীতে স্থাপন 
করিব, এই আশ! করিয়।, ভক্তির সহিত তোমার শ্রাপাদপন্মে বার বার 

প্রণাম করি। 

শান্তি: শান্িঃ শাপ্ডিঃ। 

ত্য যাদুকর 

( কমলকুটার, সোমবাপ, ১৩হ চৈত্র, ১৮০৪ শক; 

২৬শে মার্চ, ১৮৮৩ খুঃ) 

হে পিতঃ তোমার পকল সত্যহ ইন্দ্রজাল, তুমি নিজেই প্রকাণ্ড 
যাদুকর । আর “লাগ ভেঙ্কি' "লাগ ভেক্কি' এই শব্দই তো পরিত্রাণের 

মূল মন্ত্র। এই পাপ বুকের ভিতর আছে, এই উড়ে গেল, এই উড়ে 

গেল” বলিতে বলিতে বর্দি যায়, তবেই ধর্ম হইল, ভে্কি হইল। পরমেশ্বর, 

প্রকাণ্ড যাহঘর শিন্মাণ ক'রে, তার ভিতর নিয়ত তোমার বুজবুকি 

দ্েখাচ্চ, লীলাথেল। দেখাচ্চ। ঘরের ভিতর, সংসারে সব জিনিষে ভেঙ্কি 

দেখাচ্চ। হরি, আমাদের প্রতিজনকে ভোজবাদির মুল মন্ত্র শেখাও। 

বাস্তবিক, নাথ, সমুদয়ই ভেন্কি। যখন কিছু ছিল না, ঘোর অন্ধকার 
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ছিল, তখন একজন প্রকাণ্ড যাছুকর বসে "লাগ ভেন্কি "লাগ ভেক্কি? 

বলিতেছিলেন ; 'আয় আয়, চন্দ্র আয়, স্র্যা আয়” চন্দ্র কুর্য্য হইল। কিছু 

নাই, পৃথিবী হইল; এইরূপে কিছু নাই, আবার সব হইল। 'লাগ ভেক্কি' 

বলিতে বলিতে, গৌরাঙ্গকে পাপী জগতের সম্মুখে আনিলে। হরি হে, 
যাছু সর্ধবন্ব তোমার, তবে যাছু কর আমাদিগকে; মোহিত কর আমা- 

দিগকে, যা করিতে শেখাও আমাদিগকে | এই ভয়ানক অন্ধকার 
আমাদের হৃদয়ে, ইহার ভিতর হইতে চন্দ্র সূর্য্য বাহির করি। ভেন্কির 

মূল মন্ত্র আমাদের শেখাও। বাঘ দেখিতে দেখিতে ভেড়। হয়ে গেল। 

আমি আশিতে মুখ দেখিয়া দেখিব, দেবতা বসে আছেন। হরি, এইরূপে 

অলৌকিক পরিবর্তন ক'রে দাও। পাপ তাপ কোথায় চলে গেল, চিহ্ন 

রহিল না । পিতঃ, আশিতে মুখ দেখিতে দেখিতে, এক দিন যেন দেখি, 

দেবতা বসে আছেন। এট! ক'রে দিতে পার? তবে তোমায় বলিব 

যাদুকর । দয়াময়, বু কাল হইতে তোমার শরণাগত্ত হ'য়ে আছি; 

দেরিতে যা কিছু হয়, তাতে বড় বিশ্বাদ হয় না, যা হঠাৎ হয়, তাতে 

বিশ্বাস হয়, তাকেই প্রত্যাদেশ বলি, অলৌকিক বলি। মা, আস্তে 

আস্তে য৷ হয়, তাতে বিশ্বান আনন্দ হয় না। ভেম্কির খেল! দেখাও । 

লক্ষ্মী দর্শন হচ্চে না, একেবারে লক্ষমীকে সম্মুখে দেখিব হঠাৎ। প্রত্যাদেশ 

শুন্চি না, হঠাৎ প্রত্যাদেশ গশুনিব। ম।, নববিধানের সমুদয় কারখান। মনে 

হচ্চে, যেন ভেক্কি। ধশ্মকে থে এন্্রঞগালিক ব্যাপার ক'রে নিতে পারে, সেই 

বথার্থ বিশ্বাসী। এই জন্ত তোমার কাছে ইচ্ছ হয়, যাছ্ দ্বারা মোহিত হহ। 
এই জীবনকে যদি সোণার বরণ ক'রে দেখে, একেবারে রাতারাতি ক'রে 
দাও, পরিবর্তন একেবারে ক”রে দাও, লোহাকে সোণ। একেবারে ক'রে 

দাও। নবজীবন দেবে তো রাতারাতি দাও। কিছু লাই, একেবারে সব 

হইল। অলৌকিক সংবাদে চমকে উঠে, বিশ্ময়াপন্ন হ'য়ে, তৎক্ষণাৎ 
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নববিধানের শরণাপন্ন হয় লোকে । ম৷ জননি, কৃপা করিয়া আমাদিগকে 

এই আশীর্বাদ কর, যেন পৃথিবীর লৌকিক ব্যাপার মন্ত্র তন্ত্র কল ত্যাগ 

করিয়া, তোমার অলৌকিক মায়ার ভিতর পড়িয়া, আপন আপন 

জীবনে নববিধানের ভেন্কি বাজী দেখাইয়া, পুথিবীকে বিশ্বাপী করিতে 

পারি। [মে] 

শান্তিঃ শান্তি; শান্তিঃ! 

অমিশ্র বিধান গ্রহণ 

( কমলকুটার, মঙ্গলবার, ১৪ই চৈত্র, ১৮*৪ শক; 

২৭শে মাচ্চ, ১৮৮৩ খুঃ) 

হে দীননাথ, ভে নববিধানের রাজ।, আমার যদি বিচার হয়, আমি 

বলিতে পারিব না, এ লমুয় আমারই | আমি বণিব, বণিতে পারিব, 

এই সমুদয় ইহাদেরই । আমি বলিব, বলিতে পারিব, জীবনান্তেও বলিব। 

ইহার! বলিতে পারিবেন, ইহার! স্বাধীন, স্বতন্ত্রভাবে চলিয়াছেন, ধন্ম সাধন 

করিয়াছেন । ছুই এক বিষয়ে মত লইয়াছেন, কিন্তু শ্বাধীনভাবেই ঘব 

কারয়াছেন। সেই জগ্ত এত অমিপ, মতভেদ । বিচারের দিনে ইহার। 

পররফাররূপে এহ কথা বলিতে পারিবেন। সে দিণ গোলমাল করিতে 

পারব না, সে দিনে য1 ঠিক বলিয়া সিদ্ধান্ত হ'বে, তা এখন আমাদেদ 

মানা উচিত । আমি ঠিক বলিতেছি, এ মকলে আমার হাত অল্প আছে। 

এক জনের সন্তানে যেমন স্বভাব, শিক্ষা, প্রকৃতি তাহার অনুরূপ হয়, ভ্রষ্ট যে 

পুত্র, তাতে তেমন হয় না। এক বিধি, এক আদর্শ গ্রহণ করে না বলিয়া, 

আনেক বিবাদ বৈলক্ষপা। অনেক লোকের রুচি একত্র হ'য়ে, এই ব্যাপার, 

এই কী্তি হ্হয়ছে। দশ জন কারিকরে এই নববিধানকে গড়িয়াছি। খুব 
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ভক্তি, কম ভঙ্জি, খুব জ্ঞান, কম জ্ঞান, খুব উপাসনা, কম উপাসনা, নিয়মিত 

উপাসনা, অনিয়মিত উপাসনা, হরিদর্শন, অস্পষ্ট দর্শন, পরের মুখে শুনে 

দর্শন, এই সমুদয় একটি দড়ি দিয়। বাধিলে য। হয়, তাই নববিধান হয়েছে 

দশ পনের জন কারিকর মিলে গড় চে; ক্রমাগত যার মনে যে ছাদ আছে, 
সেই রকম সে করিতেছে । কি গড়চে? একটাকিস্তৃত কিমাকার' 
জীব। দয়াময়, কি হইল? আমার জিনিষ বলে আমি স্বীকার করিতে 

পারিতেছি না। যদি পুর্ণ আদর্শটি পৃথিবীকে দিয়ে যেতে পারিতাম, 

তবুও অনেকটা স্থথী হইতাম; তা না হয়ে আমি একট। ছবি আকিলাম, 
একজন এসে বলিলেন, ওখানট। মারে। কাল হ'বে, এই ঝ'লে আলকাতরা 

মাখিয়ে দিলেন; আর একজন, এখানট। এ রকম হ'বে ন! বলে বদূ্লে 
দিলেন, দিয়ে বণিধেন, এই মামাদের নববিধান। তার! 'আমাদের 
নববিধান” বলুন, নববিধানের ছবি এঁকে তার নীচে সই দিন, আমি কিন্তু 
প্রাণান্তে সই দিব না। মা, এরাও ধিন একট! একটা, তোমার আজ্ঞ। 

নিয়ে; কিন্তু গোড়ার লক্ম। যে আমার, তাতে কেন অন্ত রং মিশাইলেন ? 
আমার আদর্শ বদলে দিলেন কেন? গরিবের আদর্শট। পৃথিবীতে রহিল 
ন৷ যে, গোড়া! ঠিক থাকা চাহ যে। প্রেমন্বরূপ, পাঁচ কাজের ভিতর 
গোলমাল ক'রে আমি চল্তে ভবে আসি নাই, কাপড়ে রিপু করিতে, 

তালিদিতে আমি আমি নাই। আমিবে এক খান! নৃতন কাপড়ের 

আগ। গোড়া করিতে আপিয়াছি। তবে কেন পাঁচ জনে আমার কাজের 

সঙ্গে গোলমাল করিলেন? পাঁচ রকম মত মিশাইলেন? পরমেশ্বর, 

পবিত্রাত্মসস্ভৃত, একভাবজাত, সুজাত, সুকুমার নববিধানকে এনে 

দাও। তোমার সত্য বজায় থাকিবে, পৃথিবী জানিবে, যথার্থ বিধান 

কি। হে দয়াময়, হে কুপাসিন্ধো, পা করিয়। আমাদিগকে এই 

আশীর্বাদ কর, আমর! যেন মিশ্রিত ধর্ম গ্রহণ না করি; কিন্তু 



১২৪৬ প্রার্থন। 

তোমার খাঁটি অমিশ্রিত নববিধান গ্রহণ করিয়া, শুদ্ধ এবং মুখী 
হই | [মো] 

শাস্তি শান্তি শান্তিঃ । 

স্ু-জাতত্ব 

( কমলকুটীর, রবিবার, ১৯শে চৈত্র, ১৮০৪ শক; 

১ল! এপ্রিল, ১৮৮৩ খুঃ ) 

হে প্রেমস্বরপ, ভে নিত্যানন্দ, তোমার নববিধানের নিশানে কাদ। 

ল।গিল। ঠাকুর ঘরে টাকার বাবসায় হইতে লাগিল । পবিত্র বেদবেদান্তে 

সামান্ত লোকের! কালীর আচড় দিতে লাগিল। অকরুত্রিম ধর্মকে অরুত্রিম 

রাখ, তোমার চরণে এই ভিক্ষা । আমাদের জীবনের আঁস্তাকুড়ে ধশ্ম 

পড়ে মলিন হয়ে গেল। নাথ, তোমার ধম্মকে পবিত্র রাখ, তোমার 

সাধু পুত্রদের চগ্ডালের সঙ্গে বসিতে দিও না। হে শ্রীহরি, আমরা 
দেখিতেছি, আমাদের জন্মের দোষ আছে। আমর! যে ঠিক লেই ঈশা 
শ্রীগৌরাঙ্গের বংশ, তাহ নহে। আমাদের ভিতর একটু একটু চামারের 

রক্ত আছে। যদি ব্রাঙ্গণতনয় হইতাম, ব্রাহ্মণের তেজংপুর্ণ রকম এই 

শরীরে 'আছে, দেখাইতাম। এ যেন মিশ্রিত রক্ত, আমাদের শরীর 

মলিন ক'রে রেখেছে । বাঙ্গণের শুর্রের মিশ্রিত রক্ত আমাদের ভিভত্রে 

যদ্দি থাকে, আমি চগ্ডাল। আমার ভিতর ঈশ! বুদ্ধের রক্ত শুদ্রের রক্তে 

মিশ্রিত হরেছে। স্বর্গের পবিত্র নুতন রক্ত মামার ভিতর দাও। চীশা, 

মুষ। তেজোময় রক্ত নিয়ে দাড়িয়ে আছেন । আমর! যাইতেছি অশুদ্ধ 

অপবিত্র রক্ত লইয়া। সুজাত নই আমরা । আমাদের ভিতর অপবিত্র 

রক্ত আছে, মারন্ত তার মাম! হইতে । ভে ঈশ্বর, নববিধানের পবিভ্রনা 
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রাখিতে পারিলাম না, তোমার ধর্মকে শুদ্ধ রাখিতে পারিলাম সা, তার 

ভিতর আপন বুদ্ধির মত মিশাইলাম। কৈ আমার দেববিধান ? তারও 

জন্মের ঠিক লাই, আমাদেরও জন্মের ঠিক নাই। পবিভ্রাত্মজাত কর 
আমাদের বিধানকে । এই ক্ষত শরীর ধুয়ে ফেণি, অপবিত্র রক্ত ধুয়ে 

ফেলপি। শরীরের বেল! দশট! পাপ খারাপ হয় যদি, আত্মার পাপ আরও 

খারাপ। ধশ্বকে ঠিক কর! চাই, আত্মার পাপ ঠিক কর! চাই। তোমার 

সাধু সম্তানগণ ধন্য, কি আশ্চর্যা তেজোময় সুকুমার ব্রাহ্মণতনয়। ঈশা! 
বলিপেন, 'আমি ঈশ্বরতনয়। তিনি বলেন, ছুটে৷ প্রভূর সেব। হয় না। 

আমর। অনেক প্রভুর সেবা! করি, বলি, ছুটে। তিনট1 বাপের দেবা কর! 

যায়। ঈশ্বর, আমাদের বুকের ভিতর সব রুকম রক্ত আছে। এ 

বিজাত আত্মা সকল রকম বং দেখাতে পারে। মামি কেবল এক 

পিতাকে ভালবামিব। আমার পিতার নিকট হইতে যা 'আসে, তাই 

খাব। পিতার ধন লইব, মার কারও কিছু লইব না। আমিম্জাত 

সন্তান। সতী যদি পাচ পতিতে মন দেন, তিনি যেমন গেলেন, সন্তান 

যাঁদ পচ পিতার মায়ায় মুগ্ধ হয়, তিনিও তেমনি গেলেন। পিতঃ, সুন্দর 

বাপের কাল ছেলে তে হয় না। তুমি যে শান্ত, আমি যে রাগী। 
চেহারায় তো৷ মিলিল না তোমার সঙ্গে । আমি জানিতাম, আমি তোমার 

ছেলে। এত দিন পরে দেখ.চি, ত৷ নয় | চেহারায় মিল নাই। আমি 

সুজাত! পিতঃ, দয়! ক'রে নববিধান এনে দাও । একট কোন বিজাত 

ব্যাপার আমরা ছেণাব না। ধর্মন্রষ্ট হ'য়ে ধন্ম নষ্ট করেছি, পাচ রকম 

মত চালিয়েছি। এত দিন পরে দেখচি, রক্তের ঠিক নাহ! দয়াময়ি, 
আমর! পরম্পরকে খুব শাসন করি, এতে যদি ভাল হই, সুজাতদের সঙ্গে, 

ব্রাঙ্ণদের সঙ্গে মিশিতে পারি । আমরা তোমাকে একমাত্র পিতা ব'লে 

ভালবাসিতে পারিলাম না। এই মণ্ডলী ভিন্ন বন্ধু নাই, বিপদে সহায় 



১২৪৮ প্রার্থন। 

' নাই, ইহারা আপনার লোক, আর তুমি আপনার, আর কেহ আাপনার 
হতে পারে না। নববিধানের প্রেরিত দলের পরস্পরের নৈকট্যের সম্বন্ধ 

যেমন, এমন আর হ'তে পারে না। শ্রীহরি, তোমার কাছে এই মিনতি 

করি, এই ক"জনকে খুব মিষ্ট ব'লে যদি মনে না হয়, তবে এর আপন ' 

আপন পথ দেখুন। এখানে তারা থাকুক, যারা বাপকে জানে, আর 

ভাইদের ভালবাসে । হে আদরের ঈশ্বর, একবার আদর ক'রে তোমাকে, 
একমাত্র পিত। মাতা ঝলে ডাকি, তোমাকে ভালবাধি। আর কাউকে 

চিনি না, আমন কাউকে জানি না। ঠাকুর, মলিন রক্ত বিদায় ক'রে 

দাও, লিম্মণ এক্ত ভিতরে দাও। এক মত্ত, এক বিশ্বাস, এক রকম 

প্রণালীতে চলা, এক মা, এক বাপ। হে দয়াময়, হে প্রাণনাথ, রুপ! 

করিয়। আমাদিগকে 'এই আশীব্বাদ কর, আমর। থেন একমাত্র তোমাকেই 

পিত। মাতা বলি, এ ব্ুক্তে চগ্ডালত্ব ন। থাকে, অঠি শুদ্ধ পরিষ্কৃত খধষিরক্ত- 

বিশিষ্ট খলিয়। পরিচয় দিতে পারি। মো ] 

শান্ত; শান্িঃ শান্তি! 

মা  . 

ক্রোধনিববাণ * 

( কমলকুটীর, সোমবার, ২০শে চৈত্র, ১৮০৪ শক । 

২র! এপ্রিল, ১৮৮৩ খুঃ ) 

হে প্রেমন্বরূপ, তুমি থদি ব্লাগী হহতে, তবে তুমি সুখী হইতে ন।। 

মানুষের মনে রাগ বড় কষ্ট দেয়, আগুন জ্বালিয়। দেয়, শান্তিগ্রল শুকাইয়। 

বায়। তোমার বক্ষে কেবল শান্তি দিন পাত বিরাজ করিতেছে । মানুষের 

মন কথায় ব্যবহারে উত্তপ্ত হয়। ঈশ্বর, তুমি কমন শান্তিত্বরূপ ! কোটি 
দূত তোমার চারি দিকে “শান্তিঃ শাস্তিঃঃ বলিতেছে। কোটি কোটি খধি 



ক্রোধনির্বাণ ১২৪৯ 

তপস্তাভূমিতে শশাস্তিঃ শান্তিঃ বলিতেছেন । রাগ তুমি জান না, অথচ 
পাপের প্রতি তোমার ভয়ানক রাগ। তুমি ব্লাগকে স্বর্গ হইতে নির্বাসিত 
করিয়! দিয়াছ, লেই জন্ত স্বর্গে এত সুখ, এত শান্তি । যদি তোমার 

কাছে কিছু শিখিতে হয়, মামি এই শিখিব যে, কাহারও ব্যবহারে উত্তপ্ত 

হইব না। আমার হৃদয়ে শান্তি থাকিবে। দয়াময়ি, আমরা তো। 

তোমার সন্তান, মামর! কেন রাগি? পরের ব্যবগারে আমর ঠিক 

থাকিব। মনের শান্তি কিছুতেই যাইবে না। যদি দয়! করিয়া পরিত্রাণ 

করিবে, তবে ভক্তরাজাকে রাগের হস্ত হইতে একেবারে মুক্ত কর। 

রান আমিবে না মনে। তোমার প্রেরিত ঈশার মতন সেই মেষের ম্বভাব 

কবে হইবে? মেষের স্বভাব হইয়া, পৃথিবীর যত বাঘের কাছে বলিয়। 

থাকি, ক্ষতি হইবে না। হ্বর্গ লাভ হইবে নিশ্চয়। আমি ভালবাপিতে 

শিখিব তোমার মত। আমি ক্ষমা করিব তোমার মত। পরের কাছে 

উত্তেজনা পাইলে, মামি রাগ করিব না। মা, যার মনে রাগ, রাগের 

আগুন তার ভক্তিল শুকিয়ে দিচ্চে। পরমেশ্বর, বড় শোচনীয় অবস্থ! 

তার । ভার, ভুমি তে| নাস্তিকদের অবধি ভাত খাওয়াচ্চ। তুমি যদি 

রাগিতে, তবে কি হইত? ও মুখ কিছুতেই বিমর্ষ হয় না; শান্তিতে 

সমুজ্জল হইয়। আছে । তুমি কোন জীবের প্রতি কখন একটুও রাগ ন1। 

তোমার শ্রীচরণে এই মিনতি, বদি শ্থগে কোন উপায় থাকে, রাগকে 

নিববাণ ক'রে দাও । বুদ্ধদেবের শিব্বাণ এনে, রাগ নির্বাণ করে দাও | 

হরি, রাগ নাই তামার, তাই তোমার পুর্ণ সুখ! মা, রাগ দূর ক'রে 
দাও, তা' হ'লে তাই বন্ধুর ব্যবহারে উত্তপ্ত হ'ব না; শোমান্ন কাছে 

থাকিতে থাকিতে তোমাপ মত হ'য়ে বাঝ, আর রাগ থাকিবে লা। 

সকলে আমর! মাটির মানুষ হয়ে যাহ। উত্তপ্ত হবার পূর্বেই ক্ষমা 

কঃরে ফেলি। বিপদ্ প্রলোভন আক্রমণ যত তকেন আম্ুক না, ভিতরে 

১৫৭ 



১২৫০ প্রার্থনা! 

কেবল মার স্বভাব বাড়িবে, কিছুতে উত্তপ্ত হ'ব না; আমাদের মধুর 

স্বভাবে সকলে মোহিত হু'বে। নেই একজন আঠার শত বৎসর পুর্বে 

আপনার মধুর শ্বভাবে সকলকে মোহিত ক'রেছিল। হে দয়াময়, হে 

কপাসিন্ধো, দয়। করিয়৷ এই আশীর্বাদ কর, আমরা যেন রাগের আগুন 

একেবারে নিবাইয়। দিয়া, কেবল ক্ষমা, কেবল শান্তি জগৎকে দিয় 

নবী হই। [মো] 

শন্তিঃ শাস্তি: শান্তিঃ। 

দল হইতে বিদায় 

( কমলকুটার, মঙ্গলবার, ২১শে চৈত্র, ১৮০৪ শক; 
৩র এপ্রিল, ১৮৮৩ খুঃ) 

হে প্রেমন্বরূপ, যদি আমাদের মধ্যে আর উন্নতির সম্ভাবন। ন৷ থাকে, 

যাহ! হইয়াছে, তাহাতেই সকলের উন্নতির পরিসমাপ্তি হয়, তবে আগ 

অকন্মনণ্য জীবদিগের পৃথিবীতে থাকিবার প্রয়োঞ্জন কি? যদি ইহাদের 
সকলের মত চরিত্র গঠন হইয়া গিয়া! থাকে, লইবার বা শিখিবার কিছু 

না থাকে, তবে আর পৃথিবীতে থাকিবার প্রয়োজন কি? ধার যা 

করিবার, আপনি আপনি করিয়া! লইয়াছেন। হে পিতঃ, ইহাদের ভার 

লইয়াছ ৪ নাটক শেষ হইয়াছে, মানুষ জোর করিয়া কেন বাজাইবে? 

যতক্ষণ কাজ, ততক্ষণ দরকার। গধধের যতক্ষণ দরকার, ততক্ষণ 

কবিরাজের প্রয়োজন । জোর ক'রে চিকিৎস। কর! কি ভাল দেখায়? 

হে দয়াল হরি, মানসিক চিকিৎসা এইবূপ। একটা অবস্থা আছে, মন 

যার ও দিকে আর যায় না। খুব ভক্তি প্রেম উপাসনা, তার পর একট! 

সীমা । একট নীম পর্যন্ত গিয়ে, মানুষ এক আধটু উপাসনা ক'রে, 



রোগের প্রতীকার ১২৫১ 

কোন রকমে দিন কাটিয়ে দেয়। ঠাকুর ঘরে আমোদের কাজ আর হয় 

না। আবার আন্তে আস্তে সংসারে চলে যাবেন সকলে। প্রেমের 

মৃত্যু হবে। মিছামিছি সময় কাটাইবার জন্ত তোমাকে ডাকা, এই বলকম 
ব্যাগারঠেলা হবে । মা, সাধু হ'ব, কিন্তু মিলন হবে না। হরি, এই 

ভি্ষণ চাই, এই সময়ে সময়োচিত কর্তবা কলে দাও। বিশ্বাস নাই 

পরম্পরকে, প্রেম নাই, অধীন কারও হ'ব না, ভাইয়ের জন্ত প্রাণ দেব 

কেন। এক নৌকায় শ্র্গে যাওয়। হ'বে না, একল! গিয়ে নরকের রাজ। 

হ'ব, কিন্তু নকলের সঙ্গে স্বর্গে যাব না, সকলে এই কথ! বলিবে! মা, 

দেখ, কি হচ্চে। ভে দেবি, কূপ! করিয়া! এই আশীর্বাদ কর, আমর! 

যেন এই অন্ধকারের মধ্যে তোমার শ্রীপাদপদ্ন ধরিয়া, যতটুকু আলো! পাই 
তোমার নিকট হইতে, সেইরপে কাজ করি [যে] 

শাস্তি শাস্তি শান্তি! র 

বেগের 'প্রতীকার * 

( কমলকুটার, বুধবার, ২২শে চৈত্র, ১৮০৪ শক 

৪ঠ1 এপ্রিল, ১৮৮৩ খুঃ) 

ভে ভরি, আর প্রতীকার তবে হইবে না। আর কোন উপায় নাই, 

ইহারা বলিতেছেন । ইহার] ওষধ খাইবেন না। ওঁষধ না খাইলে, আশা 

চি? বিন। গুঁধধেতো ব্রোগের প্রতীকার তয় না। 
১০৩ সা শশী শশা সা পাশ পেশি পে শপীশ্পেসপদশ শশা 

গার সি শা উনারা ০০ 

* ৪ঠা এপ্রিল হইতে ২২শে এপ্রিল পধ্যস্ত এই কয়দিনের প্রার্থনাগুলি লেখিকার 
(শ্রীমতী মোহিনী দেবীর) অবরোধ হেতু লাপিবদ্ধ হয় নাই। ভাই কালীশক্কর দাস 

তাহার দৈনন্দিন লিপিতে এই সকল প্রার্থনার সার লিখিয়! রাখেন। তাহাই উদ্ধত 

হইল। (“আচাধ্য কেশবচক্্র”- শতবাধিকী সংন্করণ, ১৯৮৩---১৯৮৪৫ পৃঃ এবং "ভাই 

কালীশঙ্কর দাসের জীবনী” ৪৭-_-৫* পৃঃ দ্রব্য, | 



১২৫২ 'প্রার্থন। 

মিল অসম্ভব 

( কমলকুটার, শনিবার, ২৫শে চৈত্র, ১৮০৪ শক; 
৭ই এপ্রিল, ১৮৮৩ খ্বঃ ) 

গুরু পাপী, শিষ্য পুণ্যবান্, গুরুর গলায় বিষ্ঠার হাড়ি, শিষ্ঠবর্গ অতি 

গৌব্রবাম্পদ ভদ্রলোক । এস্থলে মিল হওয়া অপস্তভব। একত্র নৌকা 

ছাঁড়িলাম, একত্র চলিলাম, এখন শেবকালে ছাড়িয়। চলিলাম। মিল যে 

হয় না, ঠাকুর ! আমি তে মিল করিব ভাবিয়াছিলাম ; কিন্তু আমার 

এত দোষ থাকিতে, কেমন করিয়া নির্দোধীদের সঙ্গে মিলিব । 

ভিক্ষুর জীবন 

( কমলকুটার, রবিবার, ২৬শে চৈত্র, ১৮০৪ শক; 

৮ই এপ্রিল, ১৮৮৩ খুঃ ) 

ভিক্ষুর জীবন পবিত্র, ভিক্ষান্ন পবিত্র । 

উচ্চশ্রেণীর হয় ন। 

( কমলকুটার, সোমবার, ২৭শে চৈত্র, ১৮৭৪ শক; 

৯ই এপ্প্রিল, ১৮৮৩ খুঃ) 

উচ্চশ্রেণীর কন্মচারী কেহ হয় না, কিন্তু অতি সামান্ত কাজ করিয়। 
দিন কাটাইতে চায়। 



তোমার হওয়া ১২৫৩ 

তোমার হওয়া 

( কমলকুটীর, মঙ্গলবার, ২৮শে চৈত্র, ১৮০৪ শক ; 
১০ই এপ্রিল, ১৮৮৩ খঃ) 

পুথিলেখা, বক্তৃতা করা যাহাদিগের কাজ, তাহারা! তোমার লোক 

নহে। চগ্ডাল তোমার গৃহে যাইতে পারে না, ব্রাহ্মণ পারে । আমরা! যে 

প্রার্থনা করি, তাহ! পিতামাতার নিকটে সন্তান যেরূপ করে, সেরূপ নহে; 

রাজার নিকটে দুরদেশবাসী প্রজ। যেমন দরধাস্ত লিখিয়া পাঠায়, আমর! 

তাই করি। যদি ঠিক ছেলের মত আব্দার করিতে পারিতাম, তুমি ও ঘরে 
গেলে সঙ্গে গেলাম, এ ঘরে এলে সঙ্গে এলাম, এইরূপ আচল ধরিয়। যদি 

বেড়াইতে পারিতাম, তবে অবশ্তই কিছু না কিছু পাইতাম; কিন্ত তাহ। 

তো পারিলাম না। তৃণপত্রার্দি নব তোমার পরিচয় দেয়, কিন্তু ছুরভাগ্য, 

আমি তোমার হইতে পা্সিলাম না। 

রাজপুত্রের জন্মদিন * 

( কমলকুটার, বুধবার, ২২শে চেত্র, ১৮০৪ শক; 

১১ই এপ্রল, ১৮৮৩ খুঃ) 

রাজপুত্র জন্মদিন উপলক্ষে তাহার মঙ্গলাথ প্রাথনা। 

অবিশ্বাস গেল ন। 

( কমলকুটার, বৃহস্পতিবার, ৩"শে চৈত্র, ১৮০৪ শক; 

১২ই এপ্রিল, ১৮৮৩ খুঃ ) 

অবিশ্বাস তো গেল ন!, স্থিরতর শিশ্চিত ভূমিতে তো৷ কেহ অস্তাপি 

দাড়াইল না| হে ঈশ্বর, তোমার দোষ নাই, সব দোষ আমাদের। 
পপ পপ | 

জপ 
সা 

* ১১ই এপ্রিল, ১৮৮২ খু, কলিকাতায় উডল্যাণ্ডে কুচবিহারের রাজকুমার 
রাজেন্্রনারায়ণের জন্ম হয়। 



১২৫৪ প্রার্থনা 

নবজীবন 
( কমলকুটার, শুক্রবার, ১ল। বৈশাখ *, ১৮০৫ শক; 

১৩ই এপ্রিল, ১৮৮৩ খুঃ) 

নূতন বৎসরে নবজীবন পাইব। পাপরাজ্য হইতে ডুব দিয় পুণ্যরাজ্যে 

যাইব। ব্রাহ্গদমাজ আর থাকিবে না, নববিধানের নব জীবন লইয়া নূতন 

বৎসরে প্রবৃত্ত হইব। ঈশ। মুষ। শ্রীগৌরাজ বুদ্ধ কনফুসস্ প্রভৃতির লঙ্গে , 

মিলিয় নৃতন প্রেমের রাজ্য সংস্থাপন করিব। 

সন্ন্য।সীর সন্যাসিনী 

( কমলকুটার, শনিবার, ২র| বৈশাখ, ১৮০৫ শক, 
১৪ই এপ্রিল, ১৮৮৩ খুঃ) 

৪ হে সন্নযাসীর ঈশ্বর, পূর্বে বৈরাগ্য আসিয়াছিল, নবদ্বীপের রাস্ত। দিয়া 

চলিয়। গেল। নব্বিবাহিতা৷ পত্রী বিষুঃপ্রিয়াকে ছাড়িয়া, সন্্যাম গৌরকে 

লইয়| শ্রীক্ষেত্রে গেল। সে সন্াস আর কি ফিরিবে না? আমরা 

সকলেই বিষুঃপ্রিয়। হইব; মন্যানীর কি সন্ন্যাসিনী হইবে না? সন্ন্যাসী 

কি চিরকাল স্ত্রী-বিহীন থাকিবে? ঈশ্বর, বিবাহ দাও। 

নববিধানের প্রেম 

( কমলকুটীর, রবিবার, ৩রা৷ বৈশাখ, ১৮৫ এক) 
১৫ই এপ্রিল, ১৮৮৩ খুঃ) 

হে প্রেমের ঈশ্বর, সংসার বলে, 'আমি সুথে থাকিব, আর আমার 

ভাই গুলি ছঃখে মরুক; ধর্ম বলে, আমিও হুংখ পাব, আর ভাই ভগ্মী- 

» অন্ত বৈরাগা, প্রেম, উদারতা ও পবিত্রতা এই চারিটা ব্রত প্রেরিতদ্দিগকে 
দেওয়া! হয়। 



একখানি শরীর ১২৫৫ 

গুলিকেও দুঃখ দিব। নববিধান বলে, কারু কথ! থাকিবে না; সকল 

শাস্ত্রের অর্থ পরিবর্তিত করিয়! নূতন অর্থ করিব। যে অন্ন আছে, সকলে 

থাবে, বন্ত্র সকলে পরিবে, আমি উপবাসী থাকিব, আমি ছেড়া নেকৃড়া 

'পরিব। আমি ছাতি হইয়া সকল বৌব্র সহ করিব, ভ্রাতারা আমার 

ছায়ায় বাস করিবে । আমি গৃহ হইব, ভ্রাতারা আমাতে বাস করিবে। 

একখানি শরীর 

( কমলকুটার, মঙ্গলবার, ৫ই বৈশাখ, ১৮০৫ শক; 
১৭ই এপ্রিল, ১৮৮৩ খুঃ) 

হে মিলনের ঈশ্বর, অমিল আর রাখিও না। আমাদিগের প্রতি দয় 

করিয়া এক হইতে শিখাও ; আমর! এক এক জনে এক এক যন্ত্র বাজাইব, 

কিন্তু সুর ও তাল, রাগ ও রাগিণী এক হইবে। যে আমাদের ভিতরে 

থাকিয়। ভিন্ন সুরে, ভিন্ন তালে বাজায়, সে অভদ্র লোক। আমর 

কয়জনে মিলিয়া একখানি শরীর হইব। এক শরীরের যে কোন অঙ্কে 

আঘাত লাগিলে, যেমন সকল শরীরে লাগে, আমাদিগকে সেইরূপ কর। 

এর। আর পারেন না 

( কমলকুটার, বুধবার, ৬ই বৈশাখ, ১৮০৫ শক ; 
১৮ই এপ্রিল, ১৮৮৩ খুঃ ) 

হে প্রেমময় হরি, আমি পুর্ষে যে প্রার্থন। কগ্রিয়াছিলাম, তাহা 

ফিরাইয়। লইলাম; ই'হারা--এই বন্ধগণ, আর আমার সঙ্গে যাইতে 



১২৫৬ প্রার্থনা 

পারিতেছেন না। ইহার! ছুইটি পর্বত লঙ্ঘন করিয়।ই পরিশ্রান্ত হইয়া 
আর চলিতে পারিতেছেন না। আমি বন্ধুদিগের জন্য কি না করিলাম ? 

মিথ্যাবাদী হইলাম, চুরি ডাকাতি সকলই যে করিলাম 

' তুমিকি নাই? 

( কমলকুটার, বৃহস্পতিবার, ৭ই বৈশাখ, ১৮*৫ শক; 
১৯শে এপ্রিল, ১৮৮৩ থুং) 

হে বিশ্বাসীর পিতা, তুমি কি সতা সত্যই নাই? এই যে আমার 

বন্ধুগণ বলিতেছেন, তুমি নাই। তুমি আর উত্তর দেও না, কাদিলে শুন ন।| 

আমাদিগের দেশে পিতৃহীন বলিলে, বড় শক্ত গালি হয়। চোর বল, 

দস্যু বল, বদ্মায়েশ বল, তাহা সয়; কিন্থ তোমার পিতামাতা নাই, 

এ'কথ। সয় না। 

তোমার প্রেম 

( কমলকুটার, শুক্রবার, ৮ই বৈশাখ, ১৮০৫ শক) 
২০শে এপ্রিল, ১৮৮৩ খৃঃ) 

হে ঈশ্বর, প্রেম স্বর্গেও আছে, পৃথিবীতেও আছে। প্বী স্বামীকে, 

স্বামী স্ত্রীকে, পিতামাত। পুত্রকগ্তকে ভালবাসে, তাহা দেখিয়াছি ; এ সকল 

প্রেমের সঙ্গে তোমার শ্রেমের তুলন! হয় না। তোমার প্রেম, যে মারে, 

গালাগালি দেয়, খেতে দেয় না, তাহাকেই ভালবাসে । তোমার প্রেম 

লইয়া গৌর নিতাই জগাই মাধাইকে ভালবাসিলেন। ইশ বুকের রক্ত 

দিয়! শত্রুর মঙ্গল সাধন করিলেন। 



উপযুক্ত ধশ্য ১২৫৭ 

উপযুক্ত ধর্ম 

( কমলকুটার, শনিবার, ৯ই বৈশাখ, ১৮৫ শক; 

২১শে এপ্রিল, ১৮৮৩ খুঃ ) 

হে হরি, আমাদের বয়সের উপযুক্ত ধন্দধ দেও। আমরা বুদ্ধ হয়ে 

দুর্বল রুগ্ন হয়েছি, এই রুগ্রাবস্থায় যাহা সাধন করিতে পারি, সেই 

ধন্ম দেও । 

স্পা পাহারা 

যাহ। প্রয়োজন, আগেই স্থষ্টি করেছ 

( কমলকুটীর, রবিবার, ১*ই বৈশাখ, ১৮৫ শক) 

২২শে এপ্রিল, ১৮৮৩ খুঃ) 

হে ঈশ্বর, যখন প্রথম স্ষ্টি করিলে, তখন কি ভোগ করিবার কেহ 
ছিল? ধান্ত দেও, অন্ন দেও, ক্ষুধায় পেট জলিয়া। যায়, ইহ বণিয়। কি 
কেন প্রার্থনা করিত? তৃষ্ণয় প্রাণ যায়, এই ব'লে কার্দিল; তার পর 

টি তুমি নদীর স্থট্টি করিয়াছ? না। তুমি আগে থেকে জান, মানুষের 
অন্ন গুলের প্রয়োজন হইবে, তাই তুমি এ সকলের সৃষ্টি করিয়াছ। 
সেইরূপ ধম্ম পুণ্য প্রেম এ সকল মানুষের প্রয়োজনে লাগিবে, তাই তুমি 

মানুষ-স্থষ্টির আগে ধর্মের স্থষ্টি করিলে। 
শান্তিঃ শান্তিঃ শাস্তি: ! 
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হিমালয়ের দেবত। 

( হিমাচল, শনিবার, ২৩শে বৈশাখ, ১৮০৫ শক 

৫ই মে, ১৮৮৩ খুঃ ) 

হে দীনবন্ধো, হে হিমালয়ের দেবতা, এখানে তোমার পুজা করিলে, 

কার না| শরীর মন বিকম্পিত হয়? এখানকার দেবত! মিথ্য। নহে, , 

ভারতের জ্ণন্ত জাগ্রত দেবত। পর্বতের উপরে বেড়াইতেছ | যদ্দি 

কাহাকেও দেখিয়া গ! কাপে, সে কেবল তোমাকে । খষিজীবনবায়ু 

এখনও এখানে প্রবাহিত। খধির! যে সুর্য দেখিতেন, আমর! সেই সূর্য্য 

দেখিব। যদি কেহ দেখিতে চান, আস্মুন, এই পর্বতে । আমি নিদ্রিত 

ঠঁটে। হাতভাঙ্গা৷ পাভাল! দেবতার পুজা করিব না। আমি বুঝিব যে, 

আমি তোমাতে আছি, তুমি আমাতে আছ। আমি বাজারে বাজারে 
ঘুরে, হিন্দুদের বাজার, মুমলমানদের বাজার, শিথদের বাজার, সকল 

বাজার ঘুরে ঘুরে, সকলের চেয়ে জীবন্ত থিনি, সকলের চেয়ে সুখী খিশি, 

সব চেয়ে কথা কন যিন্, আমি সেই দেবতার পুজা! করিব। হে হিম 

লয়ের দেবতা, আমি মর! তেবতা. হুর্ন্ধ দেবতা. পচ৷ দেবতাকে মানি 

না। কেহ কেহ বলেন, “এত দিন তোমার সঙ্গে থেকে, নান। রকম 

ক'রে, সকলে মিলে তোমাকে বন্ধু বলে তোমার সঙ্গে ডাকিলাম। 

কিন্তু ও সমুদয় কি আমার দেবী? আমি "মা" বলিয়! মানিলাম, -কাছে 

বসিয়া ডাকিলে কি হইবে?” আমার কাছে বনিয়! বন্ধুর। এক মাকে 
ডাকিলে, এক মার মত দেখিলে, সব মধুময় হইবে। আমি ঠিক বণি. 
আমার মা সত্য। হিমালয়, তুমি বল, "আমি ধূমধাম করিয়! ৰেড়াইয়াছি, 
আধ্যগাতিকে পৃথিবীর শিরোভূষণ করিয়াছি । আমি গঙ্গাতীরের মড়। 

লইয়া হিমালয়ের গায়ে বেড়াই, "আবার আমার কাছে এসেছিম্, 
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তোকেও গুড় কর্বো। চাপ শত বৎসর পরে আবার আমাকে কে 
ডাকে? সত্য ত্রেতা ঘ্বাপরে যেমন ছিলাম, এখনও তেমনি আছি। 
চার শত বৎসরের ঝড়ের ভিতর শে! শে। করিতেছি । প্রেমফুল দিবি 
আমার পায়ে, আমি ভগবতী পার্বতী। এই কণ্টা দিন আমার পুজা 
কর্, আমি তোদের দিয়ে ভারত আবার কাপাইব।” 

নিজীব দেবতা কি কথ। কন? তুমি এই পাহাড়ের উপর দাড়িয়ে 
ঝণিলে,_দাড়া, দীড়াইলাম,_ বোস, বসিলাম ; এখানে এসে ঘুমোতে 
পার্বে না, এখাণকার রাজ বড়, এখানকার ঠাকুর ও বড়। এই আমাদের 
জীবনের বৃন্দাবন, এই তীর্থ। এখানে কিছু পাব, এখানকার রাজ! যখন 
খেপেছেন' তখন যোগ ধ্যান সকলি পাব। হিমালয় যখন পাশ ফিরে 
উঠে বসেছেন, তখন দেশে অনেক হঃথ পাপ হ'লেও, একট! হিমালয় ছুড়ে 
ফেলে দেবে, চু হ'য়ে যাবে । পাহাড়ে যোগ সমাবি জ্ঞান বিশ্বাস সকলি 

পাব, এখানে মার ছোট বাঙ্গালী নাই, পাহাড়ী পাহাড়ের দেবতাকে 
যেমন পুজা করে, সেই ভাবে পুজা করিব। আমি হিমালয়ের দেবতাকে 
ডাকিতে এসেছি। তুমি ভারতকে উদ্ধার কর্বে। অন্ত সব দেবতা 
যেমন খড় মাটার মত। দেবতা একজন তুমি। তোমাকে ম৷ বলে, 
খু 'একতার। বাঞ্জাইয়৷ তোমার পুজা করি। খাষি হইব, কাহারও কথ 
শুনিব লা কাহাকেও ভয় করিণ না। কাণ দিয়া শোন, চক্ষু দিয়া দেখ,__ 
হরি আমার, মামি হরির, প্রাণধন হরি আমার গোলাপ ফুপ। আমার 
এত অহস্কার বাড়িতেছে। সকলেই দেবতা থুক্জে আনিল, কোনটা 
পচা, কোনটা পোকা! পড়া + আমার দেবতা ন! অঙ্গহীন, ন! পচা । আমি 
এমন পেয়েছি যে, ইহার মত আর নাই, বাবা ঝলে বাবা, বন্ধু ব'লে বন্ধু, 
মা বলে মা। আমি চিন্রকাল তোমারি হ'য়ে থাকি। হে দয়াময়, 
হে কৃপাময়, আমর! যেন অসার দেবতা ঝেড়ে ফেলে, এই লোকটির 
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যে দেবতা, তাহার পুঞ্জা করিয়৷ শুদ্ধ এবং পবিত্র হই। জাগ্রত দেবতা, 

হিমালয়ের দেবতা যিনি, তাহাকে পুজা করিব। আর কাহাকেও ডাকিব 
না, আর কাহারও পুজা! করিব না। কেবল' তোমাকেই ডাকিব, হে 

দয়াময়, আমাদিগকে এই আশীর্বাদ কর। [স্থনীতি দেবী] 

শাস্তি শান্তিঃ শাস্তিং ৷ 

গিরিধারণ 

( হিমাচল, রবিবার, ২৪শে বৈশাখ, ১৮০৫ শক) 

৬ই মে, ১৮৮৩ থুঃ ) 

হে স্বর্গীয় পিতঃ, হে হিমালয়ের রাজা, আমাদের ভাবন। চিন্ত। ঘুচিল 

না, অথচ আমরা তোমাতে আনন্দ সম্ভোগ করিব। আমরা পাহাড়ে 

বেড়াইব, অথচ মনের ভিতর ছু:খ কষ্ট থাকিবে, আর নান! পরীক্ষায় 

পড়িলে তাহার ভিতর তুমি আমাদের মৃখা করিবে। আমাদের বুক 
ভাশ্গিলে, তোমাকে ম। বলে ডাকিব; তাহা না হইলে, হরি, তোমার ভক্ত 

যদি আপনাকে শান্ত সহিষণণ দেখাইতে না পারেন, তবে সামান্ত লোকের। 

কি করিবে? প্রাণেশ্বর, আশ্চর্যা মধুর বিধি তোমাতে! সংসারের 

দুঃখ কষ্টের সঙ্গে হরিনাম করি। সংসারের ভার যদি হিমালয়ের মতন 

হয়, হে গিরিগোবদ্ধন, যে তোমার তল্ত হহবে, সে এক অন্ুলীতে সংসার 
বহন রুরিবে। ভগবান্ নিঙ্জে তাহাদের ভার গ্রহণ করেন। ধৈধা, 

সহিষ্ণুত, শাস্তি, ক্ষমা বুকে লইয়া, ভক্তের! দেখান ভক্তির জোর। 

আমরাও যেন, নাথ, বিপদ পরীক্ষায় পড়িলে মামাদের জীবনে তাহাই 

দেখাই। আমরা পাহাড়ে বসিয়া সকালে বৈকালে এই খেলা! করি, 

কে ছোট মাঙ্গুলে বড় পাহাড় ধরিতে পারে, সংসারের ভার রাখিতে 
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পারে। যদি সুখ তোমার কাছে, তবে ভক্ত যদি না ধরিতে পাব্রিলেন, 

তবেকি হইবে? একটি একটি পাহাড় একটি একটি তোমার ভক্ত 
ধরিবেন। আমর কিছুতেই শ্লান হইব না, তোমাকে নিকটে পেয়ে সকল 

ভার তোমাকে দেবো! কেমন ক'রে পাহাড় ধরিতে হয়, মার কাছে 

শিখিব। ম| এত বড় ব্রহ্মাণ্ড ধরে আছেন, আমরা ছোট ছোট পাহাড় 

ধরিব। আমাদের মুখ যদি পরীক্ষায় পড়িলে মলিন হয়, তবে আমর! 

তোমার নাম করিতে পাৰিব না। 

হে গিরিগোবদ্ধন, আমরা তোমাকে সকল সংসারের ভার দিয়। যেন 

পবিত্র হই। আমর! সংসারের বড় বড় ভার অবলীলাক্রমে বহন করিয়া, 

সকল অপমান সহ করিয়া, যেশ শুদ্ধ ও সখা হই, হে দয়াময়ি, আমা- 

দিগকে এই আশীর্বাদ কর। [সু] 

শাস্তিঃ শান্তি শাস্তি: ৷ 

( হিমাচল, মঙ্গলবার, ২৬শে বৈশাখ, ১৮০৫ শক) 

৮হ মে, ১৮৮৩ খুঃ) 

হে দয়াল. হে উচ্চদেবত।, শিল্পভূমি ছড়িয়। পাহাড়ে আরোহণ যেমন, 

সংসার ছাড়িয়া স্বর্গে আরো৯ণ তেমনি। যদ্দি এখানে আসিয়া সেই কলহ, 
সেই রাগ রহিল, তবে, ঈশ্বর, এই স্থানের অগৌরব। নীচ বিষয়লালস! 

এখানেও থাকিবে? সেই হূর্গন্ধ আস্তাকুড়, সেই লোভের বস্তু, সেই 

নীচতা, নীচলগ্গ, হরি, এখানে কিছুই নাই। এখানে বড় বড় গাছ 

পাহাড় । দেখিবার জন্ত উচ্চ পর্বত, সম্ভোগের জন্ত ফুল। এখানে 

ঘদি তোমার মানুষের! কুড়ে হইয়া! বসিগ্বা থাকিবে, তবে আমরা এই 
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দেবতাদের পথে কেন আসিঙগাম ? বুঝি, পথ তুলিলাম ! ভগৰান্, 
মনের নীচতা দুর কর; এখানে যত দিন থাকিব, রাগ হ'বে না, লোভ 

হবে না। হিমালয়ের দেবতা ঢাল খাড়! লইয়! দাড়াইয়। বলিতেছেন, 

আমার কেন্লায় কেহ নীচ প্রকৃতি লইয়া আমিতে পারিবে না। হে 

দয়াময়, আমরা হিমালয়ের কাধে হাত দিয়া এক হই, আমরা উচ্চ হই। 

হে ঠাকুর, আর কি ভাল দেখায়, আমাদের এখানেও রাগ লোভ 

থাকিবে? খদি টেকি ন্বর্গে গিয়াও ঢেকি থাকে, তবে কি হইবে ? 

আমরা কি ভাল হইতে পারিব না? দাও, পর্বতরাণি, স্থমতি দাও । 

মন, তুমি নীচ ভাব ছাড়, নীচ বুদ্ধি আর ধরো! লা, তুমি উচ্চ স্থানে বসে 

উচ্চ হও। এখানে আর ব্রাগ প্রলোভন নাই, বিভীষিকা নাই | এখানে 

দেবতার। রহিয়াছেন, এখানে খঁষদিগের পদচিহ্ন রহিয়াছে । 

আমর! এই হিমালয়ের পদতলে বসিম়। উচ্চ হই, ভাল হই। আমর! 

যে, ঠাকুর, তোমার পুত্র, হিমালয় তোমার। আমর! হিমালয়ের উপরে 

থাকিয়া শীচের দিকে তাকাব না। আমরা উচ্চ হইব হে দম্মাময়ি, 

আমাদিগকে এই াশার্ববাদ কর, আমণ! যেন নীচ প্রকৃতি ছাড়িয়।, উচ্চ 

গ্রকুৃতি লাভ করি ও উচ্চ আকাশে থাকিয়। শুদ্ধ এনং সুখী হই [ম্থ-) 

শাস্তি: শান্তি শান্তি: । 

আমার মা 

( ডিমাচল, বুধবার, ২৭শে বেশাখ, ১৮০৫ শক; 
ঈহ মে। ১৮৮৩ খুঃ ) 

হে শান্তিদাতা, হে হদগ়-উদ্ভানের সুমিষ্ট ফুল, আমার এই একটি 

বিনীত প্রার্থন। তোমার কাছে ধে, তুমি সকলের হও। যেমন তুমি 



আমার ম! ১২১৩ 

আমার, তেমনি সকলের হও। পৃথিবীর লোকের! সত্য হরিতে মঞ্জিল 

না। তাহার! হরি হরি বলিল, পিতা পিতা বলিল, কিন্তু সুখ হুইল না। 

এই জন্ঠ পরহ্ঃখে কাতর হ'য়ে তোমার কাছে মিনতি করিতেছি, যেমন 

এখানে সুখশাস্তি দিতেছ, তেমনি সকলকে দাও। নামার বাড়ী যেমন 

সাজাইয়। দাও, তেমনি সকলের ঘর সাজাইয়। দাও। আমার উপাসনার 

স্থানে যেমন ক'রে, মা, আনন্দের পোষাক পরে, উজ্জল বরণ ধ'রে এস, 

সকল বাড়ীর উপাসনার স্থানে সেই রূপ দেখাও । মা, তোমাকে না 

চিনিয়া, ইহারা কত দিন থাকিবে? যর্দ সুখের আম্বাদ না পাইল, তবে 

কি হইবে? আর অন্ত দেবতাকে কেহ যেন ঈশ্বর বলে না। আর 
মাটীর, পেতলের, তামার মর! দেবতাকে কেহ যেন না মানে। মা 

লক্ষি, যখন তুমি আছ, যখন দকণ ঘঞে তুমি যাইতে প্রস্তত, তবে 
তোমাকে লোকে কেন নেয় না? রোগের ওষধ তুমি, লোকে রোগে 

পড়িয়া তোমায় তবে ডাকে না কেন? টাক কড়ি মুক্তা সকলকে 

িধার জন্ত লইয়া বসিয়া আহ, তবু পৃথিবীতে এত নৈম্ভ কেন ? তুমি 
জবার জাম! দবে, গরৰিবকে বস্ত্র দিবার জণ্ত বসিয়। আছ। দীননাথ হে, 

তোমাকে পৃথিবীর লোকে, বুঝি, বুঝিতে পারিল না। আমার হরি যেমন, 

অগ্জের হরি তেমন খাটি নয়। গৃহের কর্তারা তোমাকে লইয়া! যাইবেন। 

সকলের ঘরে যাও। তোমাকে গৃঠস্থের! বরণ করিয়। লইবে। তুমি 
যদি সকল ঘরের লক্ষ্মী হও. বুদ্ধ ও বাগক সকলে তোমার প্রেমে মত্ত 

হইবে। প্রাণনাথ, ভক্তের ঘরে যেমন আছ, তেমনি সকলের বরে যাও। 

অমুক ঘরে জড়ের পৃরঞ্গ! হয়, অমুক বাড়ীতে পুজা ও হয়, 'অথচ কান্নাকাটি, 

এ যেন শুনিতে না হয়। পপ্রমমায়, যার ম। তুমি হও, তাকে কত 

টাক দাও, কত সুথ দাও, তার পাক্ষা আমি । গরমেহ সমম্ন সর্ধৎ 

দাও, শীতের সময় শাল দাও । আমার ম! লক্ষ্মী; আমি তোমার দয়ার 



১২৬৪ প্রার্থন। 

সাক্ষী। বাহার পূজা আমি পচিশ বৎসর করিয়া কত সুখী হইতেছি। 

আমি বাড়িয়ে ঝলিতেছি না, যথার্থ মার গুণ যাহা, তাহাই বলিতেছি। 

মা, রথে করিয়! সকলের ঘরে ঘরে একবার যাও। সকলে দেখুক, 

কেমন হৃদয়কে চমতকৃত করিতেছ। মার পুণ্যের কাপড়ে প্রেমের 

চুমকি দেওয়! কেমন চিকৃমিক্ করিতেছে । ম|, তাই ইচ্ছা করে, আমার 
মাকে সকলে দেখিয়! নববিধান-বিশ্বাসী হউক। মা, তোমাকে আমি 
বিখাত আর কি করিব। তবে সকল গৃহস্থের পদতলে থাকিয়।, গরিব 

ভক্ক এই বলে, মাকে যে দেখিয়াছে, সেই জানে, ম! কেমন। ম৷ ছুর্গ। 

ভগবতী ভক্তের বাড়ী এসে সকল ঘর সাজান। ভক্তের মন কেবল 

ভক্তবৎমলাই জানেন; তাই বপি, সকলে আমার মাকে চিনুক। 

তোমার লংসার, তোমার বাড়ী ও তোমার পরিবার, এইটি বিশ্বাস 
করিয়া, যেন তোমার চরণে থাকিয়। শুদ্ধ এবং সুথী হই, আমাদিগকে এই 

আশীর্বাদ কর। [স্থু--) 

শান্তিঃ পাস্তিঃ শান্তিঃ ! 

চিন্মায়ে মগ্ন 

( হিমাচল, বৃহস্পতিবার, ২৮শে বৈশাখ, ১৮৫ শক; 

১*ই মে, ১৮৮৩ থুঃ) 

ছে প্রেমস্বরূপ, হে চিরনুস্থতা, আত্মার যৌবন তুমি, সুস্থতা তুমি, 

বল তুমি, চিরবসন্ত তুমি, তোমাকেই ডাকিতেছি। আম্মাকে আরাম 
দাও। অতিন্ুন্দর লতা, কোমল লত। যেমন বুক্টকে জড়াহয়৷ ধরিয়া 

থাকে, তেমনি, হে করতরু, আমাদের ক্ষুদ্র আত্ম! তোমাকে জড়াইয়। 

থাকে । তুমি বুক্ষ হও, আমরা তোমাকে অবলম্বন করিয়। সুখী হই। 



চিন্ময়ে মগ্ন ১২৬৫ 

হে ঈশ্বর, তোমার কাছে শরারের জগ প্রার্থনা করিতেছি না, কিন্ত 
মনের জন্য । হে কৃপাসিন্ধো, তুমি যে সুন্বর, তুমিযে সুস্থ, তুমি যে 
পর্বতের এই শীতল বায়ু; তোমাকে ভক্ত পাইলে রোগ শোক পাপ 
তাপ তার চলেবাম়। মার কোলে ছেলে যেমন বসিতে পারে, তেমনি 

শিশু আত্মা তোমার কোলে বসিতে পারে । হে ঈশ্বর, শরীরের অতীত 

আমার আত্মা, আমি তোমাতেই মিশিয়া যাইব। চিদানন্দ-সিদ্ধুনীরে, 

হে প্রেমময়, প্রেমলহরীতে মগ্ন হইয়া থাকিব। সে এখানে না, এ পৃথি- 

বীতে লা। সেখানে, সেই আনন্দ-লাগরে উড়িব, বিহরিব। সেখানে 

জড়ও যাইতে পারে না, শরীরও বায় ন॥ হে আনন্দম্বরূপ, আমাকে 

সেইথানে রাখ । শরারের রোগ থাকিবে না, জ্বালাও থাকিবে না, মনে 

আর শরীর থাকিবে ন।। 

পিতঃ, তোমাকে কোথায় ডাকিতেছি / এ সবই যে চিন্সয়। এখানে 

লবণসাগরে লবণ এক হইয়। গিয়াছে । তোমাতে আমর! লীন হইয়া 

যাইব, হহাহ আমাদের স্থ। ব্যাধিমন্দির দেহকে চিন্তানাগরে ডুবাইয়। 

[ক হয়? চিদানন্দকে ডাকিলে কত স্থখ হয়। আমর! ছূ”টি পাখীতে 

একটি ডালে, অনন্তকালের ডালে বপিয়। থাকব। তোমার বাগানের 

পাখা কর, অন্ত বাগানের পাখা খবৰ না। তোমায় সরো- 

বরের মাছ কর, অন্ত সরোবরের মাছ হ'ব লা। শংসারের 

অতীত, জড়ের অতীত সেহ স্থানে তোমার সঙ্গে এই সুমিষ্ট 

বায়ু সম্তোগ করি। হে গিরিরাঞজ, হে গিরিরাণি, এই কয়েকটি 

গরব পাথককে, ভগবতি, তোমার কোলে স্থান দাও, দেখ! দাও । 

দয়াময়ি, আনন্ব-সুধা পান করাও। হে জগজ্জননি, হে প্রেমমায়, 

আমাদিগকে এহ আশীব্বাদ কর, অনার সংসারের বাসনা ছাড়িয়। 

সামরা ম্বেন ততামাতে মগ হহু। মরা এই নুতন রাজো 

১৫১৯ 



১২৬৬ প্রার্থন! 

আসিয়। সুখ শান্তি যেন সম্ভোগ করিতে পারি, তুমি এই আশীর্বাদ 
কর। [সু] 

শান্তি শান্তি: শান্তিঃ। 

আধ্যজাতির দেবতা 

( হিমাচল, শুক্রবার, ২৯শে বৈশাখ, ১৮০৫ শক; 

১১ই মে, ১৮৮৩ খুঃ) 

হে প্রেমময়, আর্ধজাতির দেবত।, আনরা তোমাকে আধ্যভাবে 

দেখিতে চাই, পুরা করিতে চাই। আধ্যজাতি তোমাকে মেঘে বৃষ্টিতে 

পর্বতে নদীতে দেখিতেন। ঈশ্বর, আশীর্বাদ কর, আমরাও যেন 

তেমনই দেখিতে পাই । যেখানে থাকিব; সেইথানেই তোমাকে দেখিব! 

আধ্য খধির। একবার নয়, কিন্কু যতক্ষণ তোমাকে পাইতেন, বুকে ধরি- 

তেন। তাদের সন্তান আমরা, আমাদের ভিতরে তাদের শোণিত 

মাছে। আমরা তোমাকে সকল স্থানে দেখিব, পর্বতে নদীতে দেখিব, 

বাতাসের ভিতর তোমার কথ শুনিব। হে দেব, তোমার আধোর 

একটি বিশেষ গুণ ছিল, তুমি যতক্ষণ ফাকে ফাঁকে বেড়াইতে, আর্য 

তোমাকে ধরে রাখিতেন। আমরা কেন সে রকম পারব না? 

যত ভক্ত তোমাকে বেঁধেছিলেন, গৌপাঙ্গ ফর প্রহ্নাদ সকলে তোমাকে 

প্রেমডোরে বেধেছিলেন। আমরাও তোমাকে সেহ রকম বাধিব। হে 

ঠাকুর, তোমাকে গদয়ে বাধিলে, তবে আমাদের মনোবাঞ্চ। পৃ 

হহবে। 

হে পতিতপাবন, মধ্যের দেবতা, আমরা যেন তোমাকে হদস্ে 

বাধিয়া! রাখি । হে হরি, হোমাকে আমর। সংসারে বাধিয়। রাখিব, 



প্রাচীন ঈশ্বর ১২৬৭ 

তোমার রাঙ্গাচরণ সকল স্থানে দেখিয়া সুখী হইব, ম! দয়াময়ি, আমা- 

দিগকে এই আশীর্বাদ কর। [সাবিত্রী দেবী] 
শান্তি শাস্তি শাস্তি: ! 

প্রাচীন ঈশ্বর 

( হিমাচল, শনিবার, ৩০শে বৈশাখ, ১৮০৫ শক; 

১২ই মে, ১৮৮৩ খুঃ) 

হে প্রেমময়, হে মার়্যজাতির নশ্বর, তোমাকে আধ্দিগের দেবত। 

ঝলিলে, কেমন আনন্দ, কেমন গৌরব হইবার সম্ভাবনা । আমাদিগের 

প্রাচীন যিনি, বেদবেদাস্তের আধ্যদিগের যিনি, চারি সহত্র বৎসর পুর্বে 

প্রত্যাদেশের আগুন জ্ঞালিয়াছিলেন যিনি, সেই দেবত। তুমি। এ সব 
মনে করিলে, কি গৌরব হয় না? আমাদের প্রাচীন আর্যের দেবত। 

বলিলে, কত মহত্ব হয়। মা, যদি আমর! শাখ! ছাড়িয়া, ডাল ছাড়িয়! 

গোড়াতে" যাই, মেখানে দেখিব, সকলে এক হইয়া, একটি কুশলের 

পরিবার হইয়া, গৃহের দেবতা, তোমাকে ডাকিব। আব, দীনবন্ধো, 

এরূপ ভারতকে বিভক্ত রাখিও না; ভারতেশ্বরি, এক ধন্ম দিয়। তোমার 

কাছে রাখ। আমর। একের ধর্ম কেন করি নাই? নিয়ভূমির 
গোণমাল, জাতিভেদ মে কল এখানে কিছুই নাই। আমাদের প্রাচীন 
আর্যের দেবতা তুমি, ভারতের এঁক্য, গৌরব তুমি। তোমারি কাছে 
এই মিনতি করি, মা! ভারতেশ্বরি, তোমার ভারতের কাছে আবার এস। 

ইহাকে উদ্ধার করিবার কি এখনও সময় হয় নাই? হে ঈশ্বর, তুমি 

মহামহিমান্থিত খধিদের সঙ্গে কথ। কহিয়াছ, আমাদের সঙ্গেও কথ! কও। 

হাজার হাজার বৎসর কত বিপদ হইতে বাচাইলে, হাজার হাজার বৎসর 
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কত পাপ হইতে উদ্ধার করিলে, আমর! যেন তোমারি পূজা করি। 
আমাদের বাপ পিতামহের এদবতা তুমি, যাজ্জবন্ধ্য ব্যাস তোমার কাছে 

থাকিয়া তোমারি পুজা করিয়াছিলেন। আর যেন, ম!, পাপ ন। করি। 
আর্ধশোণিত! হৃদয়ে জাগিয়৷ উঠ | আমরাও এবার খষি হই, যোগী হই, 

মুনি হই, তপন্থী হই। আর একবার আমাদের দাড় করাইয়া! দাও, তোমার 

ভারত রোগাক্রান্ত হ'য়ে শুইয়! রহিয়াছে । মা, বেঁচে থাকতে থাকতে 

দেখব, তোমার ভারতের মাথায় সোণার মুকুট। তুমি কত দিনের 

মা, কত হাজার বৎসর পুর্বে এখানে ছিলে, সেই মা তুমি। মা, 
বসে বসে ভাবছ, কথন ভারত মামাকে ডাকৃবে। মা, আবার ভারতকে 

জাগাও। মা, আমরা খষি হইয়া প্রাচান সাধুদের গৌরব ষেন রঙ্গ 
করিতে পারি। আমাদের বাপ পিতামহের দেবত। তুমি, আমাদের ম! 

বাপ তুমি। মা, আামাদিগকে এই আশীর্বাদ কর, আমর! যেন এই 
দেশের মুখ উজ্জ্বল করিয়া, পরিত্রাণ লাভ করিতে পারি । [ সা-] 

শা্তিঃ শান্তিঃ শান্তি: । 

জ্বলন্ত বিশ্বাস 

( চিমাচল, বাবিবার, ৩১শে বেশাখ, ১৮৭৫ শক; 
১৩হ মে, ১৮৮৩ খুঃ ) 

হে দয়ালু ঈশ্বর, হে [গিরিরাজ, বাহ! সত্য, আমরা তাহা কেন ন। 

দেখিব? ঈশ্বর, তোমাকে কেন অনার মনে করিব? হিমালয় যেন 

মুদগর ধরিয়। দীড়াইয়। আছে, এখানে যে অবিশ্বান পাপ লইয়। আসিবে, 

তাহাকে চূর্ণ করিবে। এই গিরি প্রবল গিরি, অনস্ত হিমানীতে তাহার 

পুজ1 করিতেছে । এখানে ঘিনি আমিবেন, তাহারহ যোগী হইতে হইবে, 
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খধি হইতে হইবে $ তাহা না হইলে, হিমালয় তাড়াইয়া দিবে । আমাদের 
মনে যদি একটু পাপ থাকে, অমনি হিমালয় তাড়াইয়৷ দিবে, বলিবে-_ 
“আমি ইহা সহ কৰিব না, আমার রাজ জীবন্ত ও জাগ্রত, যাও নীচে যাও, 

বঙ্গদেশে পাপ্রাবে ফিরিয়া যাও। আমার কাছে যদি আসিবে, হিমা- 

লয়ের মত খষি হও, নতুবা গড়াইতে গড়াইতে ফেলিয়৷ দিব, চূর্ণ হইয়া 
যাইবে |” এখানে উপহাস কারবাধ স্থান নয়, এখানে হিমালয়ের সঙ্গে 

যোগ দিতে হইবে। আমর। ভয়ে ভীত ও কম্পিঠ। এখানে হিমালয়ের 

দেবতার পূজা করিতে হইবে । ডগবন্, দেখ! দাও, সৎ রূপে শিবরূপে ; 

অনন্ত বরফের উপরে তোমার তেজ ঝকৃ ঝকু করিতেছে । হিমালয়, অবি- 

শ্বাস-পাপ দূর কর। তোমার দেবতার কাছে অনুরোধ কর, আমরা যেন 

বিশ্বাসী হই, যে বিশ্বাসে বিশ্বাসী হইলে প্রাণের বন্ধুকে হৃদয়ে ধর! যায়, 

তোমাকে ধরা যায়। মা, ভক্তগণকে লহয়া এন; গৌরাঙ্গ নানককে 

ছুই হাতে লইয়া, মাথার উপরে হ্ঈশাকে লহয়া, বুদ্ধকে বক্ষে ধরি। 

হে ঈশ্বর, তঞ্জের ঈশ্বর, ভীরু বাঙ্গ'লীরা যেন হিমালয়ের গালে চুণ কালি 
দয়া ল। চলিয়া যায়। এখান হইতে অমনি ফিত্রিয়া না গিয়া, বিশ্বাসী 

হইয়া যাহইখ। ঈশ্বর, তুমি খল, হিমালয়ে আবার সত্য যুগ আসিল। 

সেই সোণার দেবতা আবার হিমালয়ের উপর আমিবেন। নববিধানে 

আবার স্থগের সময় আসিয়াছে । আগ আমাদের দক্ষিণে বামে যত সাধু, 

আজ আমর! হিমালয়ের উপর বসিয়া! দেখি, স্বর্গ পৃথিবী এক হইল। 

নববিধানের রথ স্বর্গ হইতে আমিল | মা যত সাধু ভক্ত লইয়৷ আসিলেন, 

হিমালয়ে মুদঙ্গ বাজিল, শঙ্খধবনি হইল, গৌরী মহাদেব আর একবার 

আসিলেন। 

প্রাণের হরি, রক্তের হরি, আমি কি তোমার সম্বন্ধে মিথ্যা বলি? 
সতাধুগ কলিযুগের অন্ধকার ভেদ করিয়া আমিল, এই কথা আমি বলি, 
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আর হাসি। দেবদেব মহাদেব, আমার একটা প্রার্থনা শোন, আমার 

একটী বন্ধুও যেন নিরাশ না হন। হিমালয়, আমাদের বেদ বেদাস্ত 

শোনাও, মহাভারত রামায়ণ শোনাও। এসেছি তোমার কাছে, ধমক 

দাও কেন? শেখাও। তোমার মত শান্ত গম্ভীর অটল বিশ্বাসী কর। 

ধন প্রাণ সম্পদ তুমি, হিমালয়, তোমাকে বুকে রাখি। হিমালয়, এসো, 
বসো এইথানে, আমরা তোমার উপর তোমা দেবতাকে দেখি। 

প্রাণদাতা, প্রাণ-বাষু, বুকের ভিতরে ভক্ত সহ তোমাকে দেখিব। আর 

যেন না শুনি, কোন ত্রান্ধ স্বপ্প দেখে, তোমাকে ডাকে না। কোন 

ব্রাহ্ম ছুই মিনিট তোমার পুজা করে, এ রকম যেন আর কেহ ন! করে। 

এ সময় যদি মানুষ বিশ্বানী ন! হইবে, তবে কোন্ সময় হইবে? এস, 

গৌরাঙ্গ, যাজ্বন্ধ্য, এস, আমাদের কাছে এস; ঈশ্বর, এস। আমি স্বপ্ন 

লইব না। আমি ভাই ভগিনীকে, বন্ধু বান্ধব সকলকে, হিমালয়ের 

জলস্ত ঈশ্বর যে তুমি, তোমাকে দেবো । মা, আমাদিগকে এই 
আশীর্বাদ কর, তোমার ভক্তগণের সঙ্গে তোমাকে লইয়া, এবার আমর 

জলন্ত বিশ্বানী হইব। [সা-] 

শান্তিঃ শাস্তিঃ শাস্তিঃ! 

নিত্য নূতন বস্তু 

( হিমাচল, সোমবার, ১লা টেষ্ট, ১৮০৫ শক; 
১৪ই মে, ১৮৮৩ বৃঃ) 

হে পরমেশ্বর, ছে লীলারমময় হরি, অনুমতি কর, তবে বলি, আমি 

কিজন্ত সুখী এবং কি জন্তই বা ছুঃখী। আমি তোমার জন্ত সুখী, 
হে হরি, মনুষ্টের জন্ত ছুঃথী। হে হরি, বাহাকে পাইয়াছি, তাহার 
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জন্ত সুখী, যাহাদের পাই নাই, তাহাদের জন্ত ছুঃখী। ছুঃখ মোচন কর, 

হরি। যাহা মনে করিয়াছিলাম, তাহা হইল না। হরি, তোমার একটা 

কলহশুন্ত পরিবার হইবে, এই অন্ত প্রেমকুল তোমার চরণে দিয়াছি, এই 

জন্য বৈরাগোর আগুন খাইয়াছি, এই জন্ত মগ্ধ মাংস ছাড়িয়াছি। আমার 

শরীর দুর্বল হইল, একটি দল করিব বলিয়া। যে দল হইয়াছে, ঠাকুর, 

তাহাকে ভাল ন। করিলে হয় না। ছুঃখের দলকে সুখের দল কর। 

ভগবানের কোলে মাথ! দিয়। থাকিব, এমন দল চাহিয়াছিলাম। টাক। 

কড়ি কিছু নাই, সংসারে বসিয়া সদাশিৰ হািতেছেন, এমন দল ঢাহিয়।- 

ছিলাম। প্রেমময়, তোমার মতন মুখ যাহাদের, সেই ব্লকম দল চাহিয়- 
ছিলাম। ভগবান্, ছুঃখীর যতদিন না পেট ভরিবে, ততদিন কীদিবে। 
ভগবান্, লোক কত পাহয়াছি; কিন্তু নে সুখী মুখ পাই নাই, আমোদের 

পরিবার পাই নাই, যাহার সঙ্গে কেবল তোমার কথ| বলিব। ওর! মানুষ 

হবে, সাবালক হ'বে, তারপর তোমার কাছে আনিব, আশ! ছিল। বাহিরের 

কথা শুনিতে চাই না। তোমার সংসারের সুশৃঙ্খল। চাই । ভগবান্, সে 

কণ্টা লোক কোথায় আছে, ধাহাদের আমি খুঁজিতেছি। তাহারা কোন্ 

পাহাড়ে, কোন্ গর্ভে আছে? এ বাক্তি যে দল ছাড়৷ থাকিতে চায় 

না। সকালে যাই, রাত্রিতে যাই, তারাতো সুখের কা বলে না. সংসারের 

ছাই কথা তারা বলে। সে দল আমার হল না। হরি, ছুঃখ মোচন 

কর। ঘদি দশটা পরীক্ষার মধো এই একটা হয়, তবে মামি ইহ। মাথায় 

ক'রে নেবো । আমিতো তোমাকে চেপে ধরবে না। আমি দুটিতে 

সুখ চাই, পিতাতে এবং পুত্রেতে। আমি যখনই ফল খাই, আধ খান! 

ক'রে, পুরো ফল খাই নাই । হরি, মামার ছুঃখ মোচন কর। সংসারের 

মাঠে প্রাণকে না জুড়োতে পেয়ে, ভক্তবুক্ষতলে গিয়৷ বসি। নিক ভূমিতে 

যদি না পাওয়া যায়, পাহাড়ে আপিয়াছি। পৃথিবীতে যদি না পাওয়া 
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যায়, স্বর্গে যাব। সকলের সঙ্গে যদি না পাওয়া যায়, এক! সাধন করিব। 

পেটের দায়ে, হরি, চুরি ডাকাতি করিতে হয়। দীনবন্ধো, সেই জন্ত 
তোমার কাছে আমিয়াছি। আমি সাধু চুরি করিতে আমিয়াছি, ঈশ। 
মুযাকে লইতে আগিয়াছি। পাঁচটি লোককে চাই, কই, পে পাঁচ জনকে 
তে পাই নাই। মা, তোমার কাছে গৃঁঢ় কথ! শুনিতে চাই। আমাকে 

যে ববে_-এ নৃতন নূতন সমাচার স্বর্গ হইতে আনে, সেই মত্য বলে;, 
আর যার! বলে--এ দলপতি বড়লোক, এ কথ আমি গুনিতে চাই না। 

ভগবান, তুমি আমাকে যে পদ দিয়াছ, আমি তাই চাই। আমি কি, 
দশটা জায়গায় গিয়ে প্রচার ক'বরতে হয় কি ক'রে, তাই শেখাতে এসেছি? 

আমি কি ধূর্ত? 
দয়াল প্রভো, আমি তোমার পায়ের রেণু, যাহাতে সকলে মজার 

মজার খবর পার, সেই মকল আমার কাছে। মামাদের দেশের খবর 

এর! শুন্তে চায় না। এরা বা নিয়েছে, তাতে নুখা হওয়া যায় না। 

মার কাছে যে মজার কথ! শিখেছি, ত৷ নিতে চায় ন। এই হতেই তে। 

দুখ । আমার বুকের ভিতর আম্থক, মজার যঙ্জার অর্গ্যান সেতার 

পেয়েছি, শোনাই। আমাকে নকলে বলে না কেন--কি নৃতন জিনিস 

আনিয়াছিস্, আমাদের দে; তুষ্ট একাই কি সব নিবি? মা, এই জন্ত 

কেবল দুঃখ হয়। মা দয়াময়ি, আমাদিগকে এই আশীববাদ কর, যেন, 

মা, তোমার শ্রাপাদপন্নে থাকিয়া, নিত্য নুতন জিনিস ণইয়া, শুদ্ধ এখং 

সুখী হই। [সা] 
শান্তি শান্তিঃ শান্তিঃ। 



নববিধি ১২৭৩ 

নববিধি 

( হিমাচল, মঙ্গলবার, ২র| জ্যেষ্ঠ, ১৮০৫ শক ; 

১৫ই মে, ১৮৮৩ খুঃ) 

হে পিতঃ, হে ধর্মগুরো, তোমার প্রসাদে, তোমার আজ্ঞায় যে নৃতল 
শাস্ত্র বিরচিত হইতেছে, এই পুস্তককে স্পর্শ কর, আশীর্বাদ কর, নিজ 

হস্তে লেখ। তুমি যুগে যুগে নববিধি প্রচার করিয়া, ভক্তকুলকে শাসিত 

কগিতেছ। এবার অপ্লাজক দেশ রালাকে মানিতেছে না। ভক্তদেশে 

কেন, হে ঈশ্বর, এ প্রকার দুর্দশা, বিড়ম্বনা ? দীন হুঃঘী ভক্তের। পাহাড়ে 

আমিলেন, তাহার! অন্ধকারে পথ দেখিতে পাইপেন না, তুমি পথ দেখাইয়া 

দিলে। পিতঃ, খ্ষেচ্ছাচার দেখিলে ভয় হয়। কৈ, নববিধি কৈ? 

কিরূপে অথবায় করিব, কিরূপে থাইব, ঈখর, আমর। যে কিছুই জানি 

না। বিধি যে সকল ধন্মের লোকের! পায়; হিন্দু পায় বিধি, খ্রীষ্টিয়ান 
পায় বিধি, মুসলমান পায় বিধি, শিখ পায় বিধি। সকল শাস্ত্রের লোকের৷ 

তোমার একটা একট। বিধি ধরে থাকে । মা, কেবল নববিধানের বিধি 

শাই। মা» তুমি এ সময়ে গুরু হও) এই সময়ে হওনা, ম1?1 কৈ, বিধি 
কৈ? বিধিবিহীন ভারত তোমার পায়ের তলায় পড়ে কাদিতেছে। 

তোমার পাপী সন্তান বলে, কৈ বিধি, কৈ বিধি? ছুঃখা বলে, কৈ বিধি, কৈ 

বিধি; আমর! ভক্ত হইয়াও বলিতেছি, কৈ বিধি, কৈ বিধি? মা, 

আমাদের বুঝাইয়। দাও, কি ক'রে সংসার চালাইব। জন্নি, স্বেচ্ছা- 

চার-নিবাৰিণি, একবার আমাদের বিধি কি, ঝলে দাও। মা,তুমি জান 
তো ঘরের কথা, বাড়ীপ্ন পুরুষের! কি করিবে, মেয়ের! কি করিবে, ছেলের! 

কি করবে। ঘর চালাতে হয় কি ক'রে, পড়িতে হয় কি ক'রে, মা, 

আমর! কিছুই জানি না| মা এই মময় তুমি পবিত্র প্রত্যাদেশ আনিয়া, 
১৩৪ 



১২৭৪ প্রার্থন৷ 

নুতন সংহিতা বাহির কর। আমর! একটি দল, তোমারি মতে চলি। 
তোমারি ঘর বাড়ী সকল লও। যত মর! পচ! পাচকে! দেব দেবী 
ইহাদের সকলেরই মন্ত্র তন্ত্র আছে ; কেবল আমাদের, সত্যন্বরূপ, তোমারি 

কি মন্ত্র তন্ত্রনাই? এ শতাব্দীর ভক্তের আলোকবিহীন হইয়। নরকে 
যাইবে? মা, এই জন্য কি নববিধান আনিয়াছিলে? মা, ত। আমরা 
কখনই বিশ্বাস করিব না। মা, আমরা যেন তোমার নববিধি বিশ্বাস, 
করি। আমাদিগকে এই আশীর্বাদ কর, যেন আমর! আর স্বেচ্ছাচার 

ন। করি, আমরা তোমার শাস্ব মানিয়া, তোমার প্রত্যাদেশ শুনিয়া, শুদ্ধ 

ও সুখী হই। [সা] 
শাস্তিঃ পাস্তিঃ শাস্তিঃ! 

দেবী লক্ষ্মী 

( হিমাচল, বুধবার, ৩র। টজ্য্ঠ, ১৮০৫ শক ও 

১৬ই মে, ১৮৮৩ খুঃ) 

হে দয়াপিন্বে, হে গৃহলস্মি, তোমার সংসার তুমি কর, আমর! দেখি। 

ংসারে বে ধর্ম আছে, সংসারে যে তুমি আছ, তাহা ভুলিয়। গিয়াছি। 

উপাসনার সষয় যে তুমি আছ, তাহা তো সহজে বুঝ। যায়? কিন্তু চাল 

ডালের ভিতর যে তুমি আছ, তাহা বুঝ। বড় কঠিন। ভঙ্জিভাবে, মা, 

তোমার প্রেমগান করিলাম, ম।, তোমার চরণে প্রেমকুল িলাম, সহ । 

(কিন্ত সংসারের চালের ভিতর তোমাকে দেখ। বড় শক্ত । আমাদের 
তাণ্ডার নিরীশ্বর, খাবার ঘর নিরীশ্বর, শোবার ঘর নিরীশ্বর। এ 

সকলেতে সমস্ত দিন রাত্রি ২৪ ঘন্ট। কোন্ বিধানবাদী, কোন্ ভক্ত 
তোমাকে দেখেন? আজ পাঁচশ বৎসর সংনার করিলাম, লক্ষমীকে 



দেবী-লক্ষমী ১২৭৫ 

দেখিলাম না। মা লক্ষ্মীর সংসার করিতে কে পারে? কেবল তুমি 

পার। তক্কেরা কে কোথায় তোমাকে নিয়ে সংসার করিয়াছেন, 

দেখিতে পাই না। সেই জনক খ্ষিরাই সংসারে লক্গমীকে দেখিয়াছেন। 

কে আবার লক্ষমীকে মানে 2 পেটট। ভরিলেই হইল । ম] লক্ষি, ঘরের 

লক্ষি, ঘরের লক্ষমীকে ছেড়ে দিয়ে, বনের লক্ষমীকে খুঁজিতে আসিলাম । 

বাড়ীতে তোমাকে না পেয়ে এখানে আসিলাম, এখানেও তুমি ধর! দিলে 

না; মা, তবে ঘরে থাকি । ঘরে সাধন করিতে পারিলাম ন৷ ব'লে 

পাহাড়ে আসিল।ম, এখানেও, মা, তোমাকে পাইলাম না| ইচ্ছ] বড় যে, 

ংসারট! তোমার হয়। আমার বাড়ী কখনও নাস্তিকের বাড়ী হইবে 

না। মা, কি অধম্ম হয়েছে বে, এ বাড়ীতে পাপ লোভ রাগ হ'বে? 

ম! লক্ষি, ছেলেবেল! হইতে, বুঝি, তোমার পুজ! করি নাই ; কেবল বেদে 

পুরাণে আকাশে এক ঈশ্বরকে ডাকিয়াছি। হে প্রেমস্বরূপ, আমার 

প্রতি দয়! কর। ভক্তের বাড়ী নিরীশ্বর হইতে দিও না, এখানে 

নাস্তিকতা আমিতে দিও ন1। মা, তোমার এই ঘর সোণাব ঘর হ'বে। 

ম1 লক্মী আমার সব করেন। আমি আর মানুষকে বিশ্বান করিব না, 

মা লক্ষি, তোমাকেই বিশ্বাস করিব। মা, তোমার ইচ্ছ। যে, আমার 

বাড়ী ঘর তোমার হয়। মা, তুমি সকলিপার; ভক্তের ঘরে পার না 
তো, কাহার ঘরে পার? মা, এখানে তোমার জোর আছে । হাসিতে 

হামিতে, ম৷ লক্ষি, ভক্তের ঘর করিতেছ। মা, আমার অনেক দিনের 

সাধ পূর্ণ কর। তোমার সংসারে কেহ লোভী হইতে পারে না, কেহ 

হিংস। করিতে পারে না। মা, পরলোকের ত এখন দেরী আছে, এখন 

ঘরে ত তোমায় দেখি। লক্ষি, বাড়ী সাজাও, স্বর্গের ফুল এনে সাজা ও, 

বর্গের ঝাট। এনে ঝাট দাও। মা, স্বর্গের সংসার কিয়! দাও । মা 

জননি, তোমার ঘর ঝাট দেওয়া দেখে পরিত্রাণ পাইব, তোমার রান্না 



১২৭৬ প্রার্থন। 

দেখিয়! বৈকু লাভ করিব। মা, আমাদিগকে দয়। করিয়া এই আশীর্ববাদ 
কর, আমরা যেন অসার সংসার ফেলে দিয়ে, লক্দ্মীর সংসার স্থাপন 
করিতে পারি। [ সা-- ] 

শাস্তিঃ শাস্তিঃ শাস্তি; ! 

চির উন্নতি 

( হিমাচল, বৃহস্পতিবার, ৪ঠ জ্যেষ্ঠ, ১৮০৫ শক; 
১৭ই মে, ১৮৮৩ খুঃ ) 

হে পিতঃ, হে পরিত্রাণকর্তা, আমরা সকলে উন্নতির পথের যাত্রী। 
আমর! এক রকম জড়ের মতন থাকিব, ইহ তোমার ইচ্ছ। নয়। তুমি 
যাহাকে মানুষ বণিয়াছ, সে যে উন্নতিণীল হইয়া, এই রকম ক'রে কোন 
প্রকারে তোমার পুজ। করিয়া জীবন শেষ করিবে, ইহ! তোমার বিরুদ্ধ 
কাজ। আমরা শ্রান্ত হ'য়ে পড়িয়াছি, আর চলিতে পারিব না, এ কথা 
বলিলে, পিতঃ, তুমি বিরক্ত হও । বুদ্ধই হউক, যাই হউক, দৌড়াইতেই 
হইবে। মা, তুমি বলিতেছ তবে তুই মানুষ হ'পি কেন? যদি তুই 
কাঠের মতন, পাথরের মতন পড়ে থাকবি তবে মানুষ নাম নিলি কেন? 
তুমি বলিতেছ, তোকে আমি সোণার মুকুট পরাব বলেছি, তুই কেন তবে 
কাঠের কানে, পাথরের কাছে যাস? তুমি বলিতেছ, চলে আয় না; 

ংসার বিশৃঙ্খল হয়েছে, তবেকি আর ভাল হবেনা? তোমার বুদ্ধ 
সাধক ও উল্ট বুঝিয়া বিরক্ত হয়, একটি ছুটি তিনটি করিয়! সকলে প্র 
কথ বলে। ম৷ দয়াময়ি, ইহ। ত তোমার হচ্ছ! কখনই নয়। মামাদের 
অগ্রসর হইতেই হইবে। ইহাদের যে চড়! পড়ে গেল। যে রাগী, 

তাহার কি রাগযায়? যে লোভী, তাহারকি লোভবায়? যার হৃদয় 



চির উন্নতি ১২৭৭ 

শুকিয়ে বালী হ'য়ে গেছে, তাহার হৃদয়ে কি জল হয়? আমর! বে 
অনন্তকাল তোমার প্রেমে বাড়িব। আর যাত্রী চলিল না, ঘণ্ট৷ ছুই না 

চলেই পথিক বলে, আর পারিব না, এ সকল মিথ্যা কথা, আমাদের যে, 

মা, আশার ধর্ম উন্নতির দিকে চলিতেই হইবে । এ ঘরে তেল পড়েছে, 

ও ঘরে কাগজ ছড়ান, 'ও ঘরে পচ] ফল, এ সব অলক্ষীর ঘর । লক্ষ্মীর ঘর 

আর নাই, লক্ষ্মী চলিয়। গিয়াছেন। আজ গুছিয়ে উঠিতে পারিলাম না, 

কাল গোছাইব, এ সকল বিশ্বাম করিতে দিও ন|। কাল রেগে মরেছি 

বলিয়া আজও রাগিব? কালকে পাথরের মত শক্ত হৃদয়ে ভাইকে গালাগালি 

দিয়াছি ঝলিয়৷ আজও দিব? 

অলশ্ষি, আর কত দিন থাকৃবি আমাদের বাড়ীতে, সর্বনাশী? 

তু কি লক্মীকে আসিতে দিবিনি? মরণ পর্যন্ত কি তুই থাকবি ? 

মা, তোমার মেয়ের ঝাঁট দিতে অপমান মনে করে, তাহাদের পরীর 

মতন হাত, কাল হইয়! যাইবে । মা, তোমার রাজ্যে বাবুয়ানা বাড়িয়াছে, 

তাতুমি বসে বসে দেখিতেছ। ম1, আমর! কেবল যোগ ধ্যান করি, 
উচ্চ কাজ করি, ঘর ঝাট দিব কেন? এসকল কাজ চাকরের। 

আমর! লম্বা লম্ব। প্রার্থনা করিব, একতার! লইয়! গাছতলায় বপিয়৷ গান 

করিব। আমাদের ঘরে যদি তেলের দাগ থাকে, বাসনে যদি ময়লা থাকে, 

তাহা হইলে কি নরকে যাইব? তেলের দাগ আমর৷ উঠব কেন? 

মা, তোমার গরিব দাস এ সকল মানে ন|; সে বলে, ঘর অপরিষার 

থাকলে তাহার জগ্ত নরক আছে। বাড়ীতে কাহারও সঙ্গে কাহারও 

সঞ্তাব নাই। ম1, তবে উন্নতি হইবে কবে? পরলোকে গিয়! মারধোর 

থাইতে হইবে? আমি বলি, এইথানে পেই কাজ করিলেই তো হয়। 

মা, তোমার ঘর ঝট দিব, ইহাতে আবার অপমান কি? উন্নতি চাই, 

খারাপ হ'য়েছে বলিয়। কি ভাল হইবে না? মা, যা হইবার ত৷ হইয়া 
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গিয়াছে, এবার লক্ষ্মীর সংসার স্থাপন করিব। ম! দয়াময়ি, এই আশীর্বাদ 

কর, আমর! যেন অনন্ত উন্নতির ধর্ম গ্রহণ করিয়! শুদ্ধ হই। [সা] 

শান্তিঃ "শাস্তি শান্তি; । 

খাষি-দৃ্টি 

( হিমাচল, গুক্রবার, ৫ই স্য্েষ্ট, ১৮০৫ শক; 

১৮ই মে, ১৮৮৩ খুঃ) 

ভে দীনবন্ধো, হে আর্ধাপিতা, আমাদের পিতৃপুরুষ বড় সং ছিলেন। 

আমি নীচ হইব? আমরা কেন নীচ হইব? ঠাকুর, উচ্চ প্রকৃতি 
দিয়! আমাদিগকে পূর্বপুরুষদের উপযুক্ত করিয়া লও । কেহ কেহ 

বলেন, আর্ধাপুরুষের! ভ্রান্ত ছিলেন, তাহার। ইন্দ্র বরুণকে মানিতেন। 

ঈশ্বর, আমার পূর্বপুরুষের এ রকম ছিলেন বটে মানি, কিন্তু তারা 

নাকি সকল সময়ে তোমাকে দেখিতেন, তাহারা জলে কেবল জলের 

দেবতাকে দেখিতেন। হরি হে, আমর যে বড় বিদ্বান। কিন্তু, হরি, 
আমর। কেন সে রকম তোমার পাদপন্ধ জলে স্থলে দেখিব না? ঈশ্বর, 

তাহাদের বুদ্ধি দেখে বলিহারি যাই। মা. আমর! বাতাস থেকে তোমাকে 

বিদায় দিয়া, বাতাসকে নিরীখ্বর মনে করিতেছি । মা, ঠাহার। সকলে 

পাহাড়ে বসিয়া, হাত জোড় করিয়।, বাতাসের ভিতর তোমাকে দেখিতেন। 

ওরে কাণ! চক্ষু, তোরা বিদ্বান হ'য়ে কিছু দেখতে পেলিনি? আহ! 

তাহার কি ভক্ত, জলে স্থলে সকল স্থানে, মা, তাহার! তোমাকে দেখিতেন । 

আমাদের কাণ। অবিশ্বাসা চক্ষু কিছুই দেখিতে পায় না। কাণ! ছেলের। 
মকে দেখিতে পায় না, জলদেবতাকে দেখিতে পায় না। 

থানায় পড়ে কাদিতেছে। কাছক্, কাছুক্, আরে। কাছুক। 

কাণ। ছেলে 

মা, আমর। 
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জলে, স্থলে, আকাশে, আগুনে, বাতাসে, সকল স্থানে তোমাকে দেখিব। 
পুর্ব পশ্চিম, উত্তর দক্ষিণ, যে দিকে তাকাইব, তোমাকে দেখিব। পুর্বব- 
পুরুষের! কোথায় কোন্ পাহাড়ে রহিলে, আমাদের জাগাইয়া৷ দাও । 
আমাদের চক্ষে হাত বুলাইয়! দাও, উঠে একবার দেখি। মা, আমরা 
কিছুই দেখিতে পাই নাই। আহা! অমন টান| টান চক্ষু কোথায় 
পাই? ধন্ত চক্ষু! ধগ্ত চক্ষু! মা, তোমার ছেলেরা যেন চামারের 
ছেলে না হয়। আবার আমর! উৎসব করি, বাপমার নাম রাখি। 
হতভাগ। ছেলে হয়ে বলি, মার নাম ডুবালাম। আমর। কাণ। হইয়া 
রহিয়াছি, ভারত সন্তানের .ছুখ আর কে বর্ণন। করিবে? কি হ'লো, 

মা? দাও দিবাচক্ষু কাণাগুলোকে। ইচ্ছ! হয়, আবার খধিভাবে ইন্দ্র 

বরুণকে জলের ভিতর দেখি। কাণাদের দৃষ্টি হউক, বাপ পিতামহের 

নাম বাখি। মা, তোমার সর্বহূঃখহাতিণী মুত্তি বাপ মার! দেখিতেন। 

দর্পহারী, আমাদের অহঙ্কার দুর কর, আমর। যেন আধ্যখধিদের মত সকল 
সময়ে, সকল স্থানে, তোমাকে দেখে শুদ্ধ হই। [সা--)] 

শান্তিঃ শাস্তি শান্তিঃ! 

প্রেমে একত্ব 

( হিমাচল, শনিবার, ৬ই জ্যেষ্ঠ, ১৮৯৫ শক; 

১৯শে মে, ১৮৮৩ খুঃ) 

হে প্রেমম্বরপ, হে পরমাত্মন্, বাহিরের তত ভাগ নয়, হৃদয়ে হৃদয়ে 

যে প্রেম-মিলন, তাহাই ভাল। যদি আমর! বাহিরে বগি, পরুকে ভালবাসি, 

সে ভালবাস৷ অসার। হে হরি, আমর! যদি অন্তরে অন্তরে ভালবাসি, 

সেই আসল সুমিষ্ট । হরি, আমরা এখানে আসিয়াছি বলিয়া! সেখানকার 
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সঙ্গে বিচ্ছেদ হইল। যতদূুরে থাক, তত প্রণয়, আমরা তোমার শাস্ত্রে 

এই শিখিয়াছি। মান্থষের ভিতর যে প্রেম, সেই যথার্থ। শরীর দূর 

হয়, মন কি, ঠাকুর, দূর হয়? মা দয়াময়ি, বল, €্রমের কি এমনি 
নিয়ম, যাই শরীর তফাৎ হইল, অমনি প্রেমও তফাৎ হয়? যত বিচ্ছেদ, 
তত প্রণয়। কোথায় প্রাণের ঈশ। মুষা, তার কত দুরে? ন, 
তারা কাছে রয়েছেন। শ্রেমের সম্বন্ধ কি এত নিকট? আমা 

দের ভক্তগণ কলিকাতায় বসে তোমার কাছে প্রেম ভিক্ষা! করিতে- 

ছেন, গান কত্রিতেছেন। আর তারা যদি বলিলেন, তফাৎ, তফাৎ 

হইলাম। তাদের প্রাণের বন্ধুকে যদি তাতে রাখিলেন, রহিলামই বা। 

আর যদি প্রেমের বন্ধন থাকে, তবে প্রাণে প্রাণে যোগ থাকিবে। যদি 

ঝেড়ে ফেলে মুখে বলে, “ভাই ভাই”, “বন্ধু বন্ধু", তবে বিচ্ছেদ হুইল। 

পাহাড় বলিল, দাড় দাড়, বিচ্ছেদ হয়েছে। এক দিকে দেখিলে, ধেন 

হৃদয়ের মাঝে বিচ্ছেদের বড় বড় পাহাড় রহিয়াছে, আর এক দিকে 

প্রাণে প্রাণে যোগ । মা জননি, প্রেমের রাঙ্গ্য আনিয়। দাও, অন্তরে 

অন্তরে দেখ! সাক্ষাৎ হউক। তকাৎ তে। নই, আমর! সকলে হিমালয়ে 

ঝসেআছি। হে আনন্দময়, হে প্রেমন্বরূপ, তোমার সঙ্গে সে দল লহয়। 

থাক। জমাট প্রেমের কথা । যেখানে থাকি, কয়টিতে এক হ/য়ে থাকি। 

মা, তাহাদের মন্টাতে একবার বিশুদ্ধ প্রম আণিয়। দাও । যদি ভালবাসি, 

তো! প্রাণের ভিতর ভালবামিব। তোমার কাছে দেখিব, সকলে একখানি 

হইয়। রহিয়াছি। ম!. পুণ্যেতে এক কর, প্রেমেতে এক কর। ঈশা 

যেমন তাহার শিষ্যদের সঙ্গে এক হইয়াছিলেন, তেমনি আমাদের কর। 

যেখানে বত সাধু আছেন, সকলের সঙ্গে আমাদিগকে এক কর। যে 

প্রেমেতে ছাড়াছাড়ি হয় না, যে প্রেমেতে সকলকে এক করিয়। 

রাখে, মা, আমাদিগকে এমন প্রেম দাও । এই আশীর্বাদ কর, আমরা 
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যেন, যে যাধুদের শরীর নাই, তাহাদের সঙ্গে মিলিত হইয়া! একখানি 
পরিবার হই। [সা] 

শাস্তিঃ শাস্তি শাস্তিঃ! 

পুষ্পভাব 

( হিমাচল, রবিবার, ৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৮৭৫ শক 

২০শে মে, ১৮৮৩ খুঃ) 

হে প্রেমন্বরূপ, হে দিব্যধামবাসী, যে হস্ত পুষ্প রচন। করিয়াছে, সে 

হস্ত কেমন সুন্দর ! যে মন পুষ্পের রং কল্পন! কারয়াছে, সে মন কেমন । 

পর্বতে তোমার গান্তীধ্য, হে বিশ্বপতি ; পুম্পেতে তোমার সৌন্দধ্য, হে 

বিশ্বনাণ। হে হরি, ভুমি আমাদিগকে ম্খী করিবার জন্য পুষ্প রচণ। 
করিলে। ন্বর্মের ফুল যেন সাধু, পৃথিবীতে আপিয়াছে। পৃথিবী নরক, 
নরকের স্থানে পুষ্প কেন? কুস্থম থাকিবে তাহার কাছে, যার হৃদয়' 

কুঙ্গমের মতন। আমর পাপী কঁষবর্ণ, আমাদেন্ন কাছে ফুল আসিয়াছেন, 

ইহ ভাবিলে স্থখা হহ। হে স্থকোমল পুষ্প, তোমাদের বাড়ী কোণায় ? 

তোমাদেপ্র কে রচিল? তোমরা কেন পাপীকে আজ দেখ! দিলে ? 

পরী, স্ন্দগী, লাবণ্যময়), তোমরা কেন আমিলে ? তোমর। মায় কাছে 

ফিরিয়। যাও। এ দুর্সন্ধময় স্থানে কেন আসিলে? আবার উড়িতে 

উড়িতে মার কাছে যাও। মা, ফুণ তো গেণ ন, আমাদের গায় বসিল। 

ইচ্ছ। তোমার বুঝিলাম, আমর ফুলের মতন লাবণ্যবুক্ত হহব। যেমন 

তোমার দশটি কুল দশ রঙ্গের, তেমনি আমর1ও সকল সাধু একখানি 

হইয়! তোমার পুজা করিব। মা, তুমি যে পুম্পশ্রেষ্ঠ, তোমার গাময় 
পুষ্প। আমি কাঠের দেবতা মানি না, পাথরেন ঈখর পুজি না, ঠিক 

১১৩১ 



১২৮২ প্রাথন৷ 

ফুলের মতন সুন্দর যিনি, সেই ঈশ্বর আমার। ফুল দিয্লা সাজাতে 
ইচ্ছ! হয়। কিন্তু আবার হাপি পায়, ফুলের অপেক্ষা তুমি শ্রেষ্ঠ। 

আমার গোলাপ তুমি, আমার জুই তুমি, আমার চাপ। তুমি, আমার 
গন্ধরাজ তুমি। আমার ল;ল ফুণ তুমি, আমার সাদ। ফুল তুমি, 
আমার সবুজ ফুল তুমি, আমার নীল কুল তুমি; তবে, ঈশ্বর, আমি কেন 
কষ্ট পাইব? দেখিতে ভাল, শুঁকিতে ভাল, বুকে রাখিতে ভাল ;' 
এমন ফুল পেয়ে আমি রাখিব কোথায়? মাথার উপর রাখি, বুকের 

ভিতর রাখি । বাধু ফুল, আকাশ কুল, বৈকুগ্ঠ ফুল, ফুলে ফুলে একাকার। 
মা, এই ফুলের বাগানে আমাকে রেখো । ফুপবাগান ছাড়িব লা, 

ফুলবাগান আমার আছে কেবল একটি ফুল। আমার ফুল ফুটেছে, 

ফুটেছে বলে, পাগলের মত চীৎকার করি। হিমালয়ের উপর দীড়াহয়। 

বলি ভারতকে, দেখ, আমার ফুলের বাহার কত! সকলকে ফুল লইতে 

ঝলি। হে ঈষ্বর, গ্রন্থ পড়িয়৷ শ্মশানে সাধন কর| বড় নিগ্রহ। ফুলের 

মত তোমাকে যেখানে সেখানে দেখা বড় সুখের । বৈকু& আবার 

পুষ্প উদ্ভান লহয়া আমিপ। গোলাপের বৈকুণ্ঠে দিন কত ব'পে খাঁক। 

হে ঈখর, এমন পপ্রমেতে সুন্দর তুমি, আমি আবার বলি, আমার বন্ধ 

নাহ! মা, তুমি যখন আমার গায়ে হাত দাও, গ! শিহবিয়া উঠে, ঠিক 
যেন গোলাপ ফুল আমাকে স্পর্শ করিল। যখন চোক দিয়া মাকে দেখি, 

ঠিক যেন চোকে গোলাপের পাপড়ী ঠেকে। যখন উপালনা করি, 

কতগুলি গোলাপ ফুল আমার বুকে। বৈকুঠ মাসিল, গোলাপের উন্তান 
আফিল। তাহাতে ঈশা, বুদ্ধ, গৌরাঙ্গ, পাঞ্জাবের গুরু নানক, নকল 

ভক্ত-মধুকর সুধাপান করিতেছেন। মা, তোমার চারিদিকে মধুকর 

রহিয়াছে । বড় মধুকর, ছোট মধুকর, তাহাদের ভিতরে আমিও একটি 

মধুকপ সংসার ছাড়িয়া আ(পিয়াছি। হে হদয়বন্ধো, আমাদের মধুময় কর। 



মার কাজ ১২৮৩ 

মধুময় চিন্তা, মধুময় কথা, সব মধুময় হউক। ফুপের মতন, মা, শরীর 

হউক, ফুলের মতন মন হুউক। নিষ্পাপ নির্মল হই। মা, তুমি যদি 
ফুলের মতন কর, তবে এখনই ফুলের মতন হই। ফুল কাধে রাখি, 

বুকে ধরি, হস্তে করি; প্রাণ কুসুম হউক । বাহারে ফুল, তোমার কাছে 

বমিলে কেবল ফুলের কথা বলি। ভগবানের ফুল আমি চুরি করিতে 
আসিয়াছি। আজ যত ফুলের মধু লইয়া সকলকে খাওয়াইব। এই 
তো! নববিধান, সকল ফুলের রন লইয়। দেশে গিয়া বলিব, দেখ, ভাই, 

এই নববিধান। সকলে এই রণ পান করিয়! সকলকে মাতাও। দীন- 

নাথ, প্রেমপুষ্প, কৃপা করিয়। এই আশীর্বাদ কর, যেন আমরা পুষ্পের 

মতন হই। পুষ্পময়ি, তোমার শ্রীপাদপন্সে থাকিয়া, ফুলের মতন লাধু 

এবং কোমল হই। ( সা--] 

শান্তি: শাস্তিঃ শান্তিঃ। 

মার কাজ 

( হিমালয়, সোমবার, ৮ই লোষ্ঠ, ১৮০৫ শক 

২১শে মে, ১৮৮৩ খুঃ) 

হে রুপাসিন্ধো, হে মামাদের মঙ্গলময় প্রভো, খুব উচ্চ ধর্শের কার্ধ্য 
করিলেও মানুষ তুষ্ট হয় না। আমি দেখিয়াছি, জীবের আচরণ ব্যবহার, 
সংসারে তোমার কত কাজ করিয়াও তাহার মনে সুখ নাই। হে পি: 

তোমার কাজ করিলে, ভাল কাজ করিলে, ধর্ম করিলে কি মন খারাপ 

হয়, অনুুথ হয়, রাগ বুদ্ধি হয়? তোমার কাধ্যালয়ে হাড়ভাঙ্গ। পরিশ্রম 

করিলে কি কষ্ট হয়? এই তো চক্ষের সমক্ষে দেখিতেছি। তা হবেই 
তো, মা, বিশ্বাস না করিলে কেন স্থখ হইবে? আপনার লোক যদি 



১২৮৪ প্রার্থন। 

একটি ভাল জিনিষ খাইতে চান, তাহ। অনেক পরিশ্রম করিয়। দিতে হয়; 

তবুও তাহ! দিব, কেন না বন্ধু চাহিতেছেন। আর যেখানে বন্ধুর ইচ্ছা 

বুঝিতে পারি না, সেখানে ভাবি, কি বলিলেন, কে বলিলেন ? ঠিক আদেশ 
শোনা চাই। তোমার মুখে ঠিক গুনিতে না পাইলে কিছুই হয় না। 
আমি যদি, মা, কথা না বুঝিতে পারিলাম, তবে মিথ্যা খেটে কি হবে? 

মদ খাওয়াও যা, হাড়ভাঙ্গ। ধর্ম করাও তাই। মা, তোমার কথাটী শুনে 

কাজ করিলে যত সুখ হয়, আন্দাজে ধর্ম করিলে সে ব্রকমহয়না। মা, 

তুমি যদি বল, সন্তান, আমাকে ছু'টি ফুল এনে দে, আমি রৌদ্র পুড়িতে 
পুড়িতে ফুল আনিয়। দিলাম। যখন ফুল আনিলাম, হাত পাতিয়া৷ তুমি 

ফুল লইলে, মাথায় হাত দিয়া আশীর্বাদ করিলে, কত সুখ হইল। আর 

কাজ কাজ করিলে কি হইবে, মা? আর কিছু চাই না, সংসার কাড়িয়৷ 

লও। আর বন্তৃতাও করিতে চাই না। মিথ্যা খেটে মর্বো ? বলে, 

যার জন্তে খেটে মরি, সেই বলে চোর। ওরে ভোলা মন, পরের ব্যাগার 
থেটে মরিতেছিস্ কেন, প্রচার করিতেছিস্ কেন? মা, খেটে থেটে 

প্রাণ গেল, কিছু হ'ল না। মিথা। ধর্ম করিলাম, মা আদরিণীর কথা 

শুনিতে পাইলাম ন1। আমরা খেটে মর্ছি। প্রাণেশ্বরী কেবল মাথ৷ 

নাঁড়িতেছেন, আর বল্ছেন, ও নয়, ও নয়, কেন অত লিখ.ছিস্, কেন 
অত খাটছিস্, আমি কি তোকে বলেছি, ও কাজ করিতে? মা, কথ! 

কও। বল, মেয়ে আমার, আমাকে বাট্্না বেটে দাও, আমি ব্লাধিব; 

আমাকে পরী ফলটি পেড়ে দাও, আমি দেখিব। মা, বল বল, আরো বল। 
মা আমায় যা করিতে বলিবেন, আমি তাই করিব। আমি বইয়ের মত 

লইয়া চপিতে চাই না। মমি মার কাজ করিব। আর ভাড়ভাঙ্গ।, 

পরিশ্রম, জগদীশ্বর, দুর ক'রে দাও তোমার মন্দির হইতে । তোমার 

কাজ করিলাম, তুমি মাথায় হাত দিয়! আশীর্বাদ করিলে, আমার প্রাণট। 



দীনত। ১২৮৫ 

ঠা হইল। কেউ শুনিতে পাইল না, সকলে বলিল, ছু'টি ফুল তুলে 
আহ্লাদ দেখ। বলুক, মা, গোপনে তোমার কাছে কত আহ্লাদ হইল। 

মিথ্যা খাটিতেছি কেন? মব্রিবার সময় কাদিব, আর বলিব, এত খাটিলাম 

মিথ্যা, মা একবারও কিছু বগিলেন ন!। মা, এর! কত দিন থাটিবে? 

মা, তুমি কথা৷ বলিবে না, এরা মার স্মিত কথা গুনিতে পাইবে ন।ঃ 

আর কি আমি এখন কাজ করিতে পারি? জানি, মিথ্য! থেটে মর্বো, 
পয়স। পাব না। নমস্ত দিন থাটিয়া বলিব, ওগো, পয়স। দাওগো, ওগো, 

পয়সা দাও। এ্রঁজন্তে তো কাজ ছাড়িয়াছি। তাই, মা, তোমার কাজ 

করিতে আমিলাম। তোমার কাজ করিয়া আশীর্ধাদটি পেলাম, আর 

শগদ লক্ষ টাকা পেলাম । মা, তোমার কাছে এলাম, তুমি বলিলে, এই 

দুধটুকু থা, খেলাম, অমনি চারিটি পয়সা দিলে। খেলাম, তবু দিলে। 
বিলে, এখানে বস, বসিলাম, ছুই জক্ষ টাক1 দিতে বলিলে। ওর মিথা। 

মিথ্যা খাটিয়া মরিতেছে কেন? মা, এমনি তুমি আদর কর, ইচ্ছা হয়, 
সকলে তোমার কাজ করে। হে মাতঃ, হে দীনতারিণি, আমাদিগকে এই 

আশীর্বাদ কর, আমরা যেন, মা, তোমার কাজ করিয়া মানব-জন্ম সফল 

করিতে পারি। [লা | 
শাস্তিঃ শান্তি শাস্তিঃ! 

দীনত। 

( হিমাচল, মঙ্গলবার, ৯ই জ্যৈষ্ঠ, ১৮০৫ শক 3 

২২শে মে, ১৮৮৩ খু) 

হে প্রেমন্থরূপ, তে আদরের ঈশ্বর, মানুষ তোমাকে বাড়াইয়াছে, 

কি তুমি মানুষকে ঝাড়াইয়াছ 1 ইহ ভাবিলে, ঈশ্বর, লজ্জা বোধ হয়। 



১১৮৬ প্রার্থন। 

তুমি কত বড়. মানুষ একট! কীট। উচিত, মাঙ্গষ তোমাকে খুব বড় 
করিবে ; কিন্তু দেখ, হরি, বিপরীত হুইল, তুমি মানুষকে বাঁড়াইলে, মানুষ 
তোমাকে বড় করিল না। তুমি উচ্চ সিংহাসনে বসিয়1 মানুষকে কাছে 
বসাইলে । লজ্জিত হইলাম, ঠাকুর; কার কাছে বসিলাম ? এই জিহ্বাকে 

তোমার পবিত্র নাম করিতে দিলে। এই হাত অশুদ্ধ, যাহ। ভাই ভগিনীকে 

বধ করিতে গেল, এই কলঙ্কিত হাত তোমার চরণে রাখিতে দিলে। 

মা, এই মন কত পাপ চিন্তা করে, তুমি এই মনে ভক্ত সাধুদের লইয়া 
আমিলে। এই বাঁড়ীতে কত পাপ হইতেছে, তোমার দয়। দীন হুঃখীদের 
কাছে তবু আসিতেছে। ভাবিলে লজ্জায় মুখ অবনত হয়। পিতঃ, 

কি করিলে, মানুষকে কত বড় করিলে! আমি তোমাকে ছুতে পারি 

না, আমার এই অপবিত্র জিহবা তোমার দীনবন্ধু নাম করে। মা, তৃমি 

আমায় কেন এত বাড়াইলে ? আমরা নরকের কীট, নরকে প'ড়ে 

থাকিব, কেন আমাদের স্বর্গে আনিলে ? আবার বলি, এত আদর কেন 

আমাদের ? দূর ক'রে ফেলে দাও, নরকের আগুনে পুড়ি। পিত:, 

এত আদর কেন? বৎসরের মধ্যে কত নূতন ফল খাওয়াইলে। 

সংসারের প্রচুর সুখে সখী করিলে। আমি তোমাকে কি করিলাম ? 

তোমাকে রাজার রাজ। বলিয়। কাঁধে বসাইতে পারিলাম না । পরমেশ্বর, 

মানুষকে এত আদর করিলে, পাহাড়ের উপরে ক্ষুদ্র কীটকে বসাইলে । 

মা, এই মিনতি করি তোমার শ্রীপাদপন্মে, এত আদর পেয়ে যেন খারাপ 
না হই। যার বাড়ীতে মার এত অপমান, দিন রাত্রি, মা, তুমি এসে 
সেখানে বস! মা, তুমি কত গরিবকে বড় মানুষ কতিলে, কত ধন 

দিলে, গরিবের ধন, গরিবত্ব কোথায় ছুটে গেল। মা, তুমি গরিবকে 

ধন দিলে, দেবতার্দের মধ্যে শঙ্খধবনি হুইল। মা, আমাদের কি হইল, 

আমরা এত পেয়েও সন্থুষ্ট হই না। মা, আমাদের কোথায় আনিলে ? 
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এ কি দেবতাদের মধ্যে, এ কি অমুত-সরোবরের ধারে? একি? 

কোথায় আসিলাম? মা, এত আড়ম্বরের মধ্যে থেকে যেন ছাই হহয়া 

না! যাই। তুমি আমাদের এত আদর কর, এত দ্িতেছ, এইটি বিশ্বাস 

করিয়! যেন বিনম্র হইয়া থাকিতে পাৰি, মা, আমাদের এই আশীর্বাদ 
কর। | সা--] 

শান্তিঃ শান্তিঃ শাস্তিঃ! 

পাঠ এও 

মার কাধ্য দশন 

( হিমাচল, খুধবার, ১*ই লো্, ১৮০৫ শক) 

২৩শে মে, ১৮৮৩ খুঃ) 

হে প্রেমসিন্ধো, ভারতবন্ধো, অপুর্ব কৌশলে তুমি ভারত উদ্ধার 
করিতেছ। আমি দেখি আর বিম্ময়াপন্ন হই, আমি দেখি আর আনন্দিত 

হই। এত বড় দেশ, এত বড় জাতি অন্ধকারে পড়িয়াছিল, কেমন আস্তে 

আস্তে বাহির করিয়া! আনিতেছ। স্বর্গের বাতাস পৃথিবীতে আনিলে। 

হে ভারতেশ্বরি, তোমার সোণার ভারতকে তুমি যেমন ভালবাস, এমন 

আর €০কে ভালবাসে । তুমি তোমার ভারতকে ভালবাপ, সেই জন্ত 

আবার বেদ বেদান্ত টানিতেছ, আবার কত নৃতন ফিকির বাহির করি- 

তেছ। হহা কেহহ বুঝিতে পারে না, কেখল ভাবুক ভক্ত বুঝিতে 

পারেন। মা, তুমি যেমন জান, এই দেশ কিসে ফিরিবে, এমন কি আর 
কেহ বুঝিতে পারে ? 

মা, একবার বেদ বেদান্ত আনিয়াহিলে, আবার নুতন বেদান্ত 

আনিতেছ। পর্বতেশ্বরি, পাহাড় কাপাইতেছ, সমুদ্র কাপাইতেছ, অগ্সি- 

বুষ্টি হইতেছে তোমার নুতন বিধির জন্য । তুমি থে ভারতকে বাচাইবে, 



১২৮৮ প্রার্থন! 

তার প্রকৃত উপায় করিতেহ। হে প্রেমরূপিণি, আমাদের পুর্বপুরুষের 

মা, তুমি আবার ভারতকে উদ্ধার করিবে, তাই কত কৌশল করিতেছ। 
সেই প্রচীনকালের বেদ বেদান্ত হইতে সমুদয় বাহির করিতেছ। সর্ববধণ্ম 

এক করিবে, সেই জন্ত এই সকল করিতেছ। ধন্য, নববিধানের রাজ! 

ধন্ণ, নববিধানের রাজা! সরম্বতি, তুমি সকল জ্ঞান বাহির করিতেছ। 
মা সরন্বতি, তোমার কাছে এই ভিক্ষা চাই, আমরা ষেন তোমার কাছে 

থেকে, তোমার নূতন সংহিত। পড়ি। তোমার নাম তুমি আপনি গান 

কর, আমি শুনি। 

ভারতের দেবী যে কি করিতেছেন, একবার ভারতবানীর! এই 

পাহাড়ে এসে দেখুক লা! কতবিশ্বকম্মা লেগেছে স্বর্গে। কত শব্দ 

হইতেছে আকাশে । এখানে প্রাচীর হইতেছে, এখানকার জিনিস 

ওখানে গড় গড়, করিয়া! পড়িতেছে। কি হইতেছে? নুতন পৃথিবী, 

নববিধানের ন্বর্গ প্রস্তুত হইতেছে । এ সকল কিবেসে লময়ে হয়? 
ম৷ ভারত উদ্ধার করিবেন বলিয়। কি করিতেছেন, একবার এসে নকলে 

দেখ না। সব দেবদেবীরা ঘর সাজাইতেছেন। ওরে মুঢ় ভারতবাসা, 
তোরা একবার পাহাড়ে এসে দেখ. দেখ. আমার ইচ্ছ৷ করে, অন্প- 

বিশ্বাপীরা একবার এসে দেখে, মা, তুমি কি করিতেছ। মা কোমর 

বেধে কত খাটিতেছেন, ব্রঙ্গাণ্ড তোলপাড় কিতেছেন। ভাবুক 

বলিতেছে, জান না, মা সকল জ্ঞান এক করিতেছেন। মা, আমাদের 

বিশ্বাসচক্ষ খুলে দাও, একবার দেখি, তুমি কি করিতেছ। কত মাদেশ 

প্রত্যাদেশ চল্লিশ ঘোড়ার রথে করিয়া আসিতেছে। আহা! হরি, 

কবে দেখিব, চক্ষের সমক্ষে এই সকল হইতেছে । আমর কিছুই দেখিতে 

পাইতেছি না। আমি যদি বলি, মা নুতন বিধান আনিতেছেন, রোজ 

কি বাপার হহতেছে, তোরা একবার দেখ.) আমার কথ! কেহই ধিশ্বাম 



রাজভক্তি ১২৮৯ 

করিবে না, বলিবে, কল্পনা! করিতেছে । মা, তুমি সকলের চক্ষের সমক্ষে 
দেখাও । দেবি, তোমার কাজ দেখে প্রশংনা করি । মা, তুমি কত 

ফিকির জান। মা, আমাদিগকে এই আশীর্বাদ কর, আমরা তোমার 

হস্তের কার্য সকল বিশ্বাসচক্ষে দেখিয়া, তোমার মুখের অপূর্বব কাহিনী 

শুনিয়া, শুদ্ধ ও সুখী হই। [সা] 

শাস্তি শান্তিঃ শাপ্তিঃ! 

রাজভক্তি * 

( হিমাচল, বৃহস্পতিবার, ১১ই জোষ্ট, ১৮০৫ শক) 
২৪শে ০ম, ১৮৮৩ খুঃ ) 

হে প্রেমময়, হে ভারতের রাজা, আজ হরিভক্তির সঙ্গে বাজভক্তি 

মিলাইয়া তোমার পুঞ্জা করিব, কৃপা করিয়! পুজ। গ্রহণ কর। আজ 

রাজ্ঞার জন্মদিন উপলক্ষে, ভারত আনন্দের উৎসব করিতেছে। আরে! 

আনন্দিত হউক, আরো উৎস করুক। হে মহারাজাধিরাজ, আমর! 

তোমারই দাস; হে গুরো, আমরা তোমারই সন্তান । হে পরম পিতঃ, 

আমর! সংসার জানি না, পরিবারের পিতা মাতাকে জানি না, আমরা 

কেবল এক ঈশ্বরকে জানি। আমাদের সকলই তুমি, আমাদের মহারাণী 
ভক্টোরিয়া তোমারই । আমাদের ভারতশাসন পরিত্রাণের শাসন, 

কল্যাণের হেতু, আমরা তাহাই জানি। এই ব্রাজ্জী তোমাব্রই প্রেরিত, 

এই আমরা মানি । হরি, সংসারে আমাদের ম। যেমন, রাজ্যে তেমনই 

আমাদের ম! মহারাণী। যাহ! তোমার, তাহাই আমার, তাহাই 

মভারাজ্জী ভিকট্টোরিয়ার জন্মদিনে প্রার্থন।। 

১৬২ 



১২৯৪ প্রার্থন। 

আমাদের ; যাহা তোমার নয়, তাহ! আমাদের নয়। আমর! বাজাটাজ্য 

মানি না, মামরা কেবল হরিকে মানি। 

আমাদের রাঞ্জার কীন্তি আমরা একটুকুও বাদ দিতে পারি না। 

মা, তোমার বিধানের ভিতরে এই রাজ্য, তোমারই ভিতরে এই রাণী। 

এই আর একখানি রূপ। মা, কত রূপ দেখাও । রাজো গিয়া রাণী 

হও, রাণীর মন্ত্রী হও। কীত্তি তব অনেক প্রকার, কিন্তু ভক্তের কাছে, 

এক প্রকার। যত দিন বাচিব, তোমার কীত্তি মাথায় করিব। মা, তাই, 

আঙ তোমার কন্তার জন্মদিন, তুমি তাহাক্কে স্নান করাহয়া, সকলের 
অপেক্ষ। বড় যে পিংহাসন, তাহার উপরে বলাইতেছ। সমুদ্র পর্বত 

তাহাকে রাজভক্তি দিবে । আমরা ক্ষুদ্র, আমর! তাহাকে রাজভক্ত 

দিব না? মা, তুমি বাহাকে রাজোশ্বরী করিলে, কোটি কোটি লোক 

ধাহার অধীনে, আমর তাহাকে মালিব লা? মা, তুমি আমাদের বলিলে, 
“তোমাদের কল্যাণের জন্য আমি একটি ছোট মাকে পাঠাইলাম, তোমর! 
ইহাকে মাতৃভক্তি, পিতৃতুক্তি, রাজভক্তি, সব দিবে।” না, মামাদের 

বাহাকে যাহা বলিতে বলিবে ভুমি, আমরা ভ্াাকে তাহাই বলিব। মা, 
আজ তোমার কাছে কত হীরা, মুক্তা, পান্নার মুকুট রহিয়াছে, কত 

বাজনা গান হইতেছে। ইংপাঞ্জ বাঙ্গালী সকলে রাজভক্তির গান 

করিতেছে। মা, ভাগো আজ তোমার বাড়ীতে আসিলাম, তাই দেখি- 

তেছি, তুমি আগ তোনার সদগণে ভূষিতা, সুনীতিসম্পন্না রাজকন্তাকে 

নিজে অভিষিক্ত করিতেছ। আন্গ ধখন আমি দেখিলাম, রাজকন্যা 

নুতন পরিচ্ছদ পতিয়া সিংহাসনে বলিলেন, তখনই শুনিলাম, তুমি তাহার 

মাথায় হাত দিয়! বলিতেহ, “ভারতের রাখি, তোমাকে আশীন্বাদ করি।” 

অমনি স্বর্গে দেবতাদের মধ্যে শঙ্খধ্বনি হইল । হিমালয়, তোদার উপরে 

আজ মঙারাণীর জন্মোৎসব হইতেছে, কত কামানের শব্দ হইতেছে। 
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তুমি একবার বল, রাণীর জয়! তার সঙ্গে সঙ্গে বল, জয়, মার জয়! 

মা, তুমি একবার সকল ভক্তকে লইয়া, তোমার ভারতের রাণীকে লইয়।, 
এইখানে বস, আমরা দেখি। আমরা কেমন সুখে সুখী, আমর! 

রাজাটাকেও মার কাছে আনিলাম। মা, আজ সব এক ছুইয়। গেল। 

ধন্য নববিধান, তুমি সকল ধর্ম এক করিলে! যেমন নববিধানের লোক 

রাজভক্ত, এমন কি আর কেহ হইতে পারে ? যে বলিল তোমাকে মার 

সন্তান, বল দেখি, রাণি, এমন রাজভক্তি আর কার হ'তে পারে? 

তারতকে তুমি কুশলে রেখেছ, তাহার জন্য কৃতজ্ঞতা লও, ভক্তি লও) 

আর রাজার রাজ! তুমি, হে হরি, তোমার এই ব্রাঙ্গধশ্মের রাজ্য, নব- 

বিধানের ব্রাজ্য আমরা কুশলে রাখিব। ম।, আমরা কয়টি তোমারই 

দাস, তোমার আজ্ঞ! শুনিয়া কাজ করিব। রাজাধিরাজ তুমি, তোমারই 

চরণে ইংলগু ভারতবর্ষ এক হউক । মা, তুমি আঙ্গ সকল বিবাদ বিসন্বাদ 

দূর কর, আমর! সকলে এক হই। মা, আমরা তোমার নববিধান পুর্বব 
পশ্চিমে সকল স্থানে যেন প্রচার করিতে পারি। মা, আমাদিগকে এই 

আশীর্বাদ কর, আমর। যেন রাজভক্তি দেখাইয়।, কুশলের রাজ্য স্থাপন 

করিতে পারি। [সা] 

শরান্তঃ শান্তি শান্তিঃ। 

চির-নিগ্ধতা 

। হিমাচগ, শুক্রবার, ১২ই জৈোে্ট, ৯৮*৫ শক; 

২৫শে মে, ১৮৮৩ খু ) 

হে মঙ্গলন্বরূপ, হে শান্তিকমল, অগ্নিময় হৃদয়ে তুমি শান্তি হও, 
উত্তেজিত মনের তুমি সমত! হও, রাগীর তুমি ক্ষম! হও, অপ্রেমিক 
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বিছ্বীর তুমি প্রেম হও। হে ঈশ্বর, সংসার আগুন, দ্বর্গ জল। হে 
ঈশ্বর, টাকা কড়ি মায়! মমতার জ্বালায় জ্বালাতন, পুণ্য এবং প্রেমে শাস্তি 

তুমি। হে ঈশ্বর, আমরা! যেখানে থাকিতাম, সে গরম স্থানঃ আমর! 

যেখানে আসিয়াছি, এ স্থান শীতল । হে ঈশ্বর, নিয় ভূমিতে কোলাহল, 

উচ্চ ভূমিতে নিস্তব্ধতা । যদি উচ্চ ভূমিতে আনিলে, তবে মনকে শীতল 
কর। গায়ে হাত বুলাইয়া ঠাণ্ডা কর। বাল্যকাল হইতে জ্বলিতেছি, 

পুড়িতেছি-_চিন্তার জ্বালা, রোগের জ্বালা, অপমানের জ্বালা, উৎপীড়নের 

জালায় আজ কত বৎসর জলিতেছি, একবার গণনা কর। পথিক আর 

পারে না, শান্তিদাতা, শ্রান্তকে শাস্তি দাও। আর মনও এমনই হইয়৷ 

আসিতেছে যে, আর অশান্তি সহিতে পারে না। একটু যদি গরম বাতাণ 

লাগে, অমনই, ঠাকুর, দেহ মন কাবু হইয়। পড়ে। অত্যুক্তি করিব কেন, 

হৃদয়ের ঠাকুর, হাদয়ে থাকিয়া দেখিতেছ। একটু গরম শরীর সহ 

করে না, একটু গরম আত্মা সহিতে পারে না। ইচ্ছা হয়, এমন স্থানে 

যাই, যেখানে কেবল যোগ ধ্যান হয়। সেই দেশে পলাহয়! যাই, আর 

লু সহিতে পারি না। এখন যদি দূর হহতে দেখি, বিবাদের আগুন 

লেগেছে, অমনই যেন গ! পুড়ে যায়। নিষ্ঠুর বন্ধুগণ যর্দি এই অপটু 

বন্ধুকে এমনই করেন, এইখানেহ আমাকে পু্ড়তে হইবে। ঠাকুর, জান 

তো৷ তুমি, যে মানুষ ঘরের একটু গরম আগুন সহিতে পারে না, সে 

কিরূপে এ সকল সহা করিবে? পৃথিবীতে ঝড় গরম, এখানেও সাধুদের 

গরম, এখানেও ব্লাগ ! দেখ, লাথ, হিমালয়--মমদের যেখানে আনিয়া, 

ইনি কিন্তু ও মানেন না। ইহার মাথায় অনন্ত হিমানি রহিয়াছে, হাজার 

রৌদ্রের তাপেও তাপিত হন লা। দেখ, হিমালয়, এই রকম তোমার 

মা, তিনি কিছুতেই রাগেন না। অনন্ত হিমানি! যে বরফ গলে না, 

সেই বরফ তোমার মাথার। হে হিমালয়, তুমি আমার মাকে মাথায় 
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করিয়! রহিয়াছ। অনন্ত হিমানী তিনি, তোমার মাথায় ঝকৃু ঝকৃ 

করিতেছেন। আমি সেই রকম হইব। তোমার মত আমার মাথায় 

অমনই অনন্ত হিমানী থাকিবে, আমি কিছুতেই রাগিব না। আর তাহা 

যদি ন! হয়, তবে যেখানে লু চলে, সেইখানে যাই। ম! অনন্ত হিমানি, 

তুমি এমন কর, আর ধেন না! রাগি, পাহাড়ের মতন গম্ভীর শান্ত হইয়া 
থাকিব। পকলের স্বভাব এক নয়, হরি, তুমি তে! আমাকে ও বকম 

কর নাই। আমার ঝগড়া গুনিলে অন্তরের অন্তর শুদ্ধ জ্বলিয়! যায়। 

তাই বুঝি, আমাকে গরম দেশ থেকে তাড়িয়ে দিলে। বলিলে, 

“তোর মাথা গরম হ'য়ে গেছে, চল্, তোকে সেই হিমালয়ের উপর 

লইয়া যাই ঠাগ্ডাতে।” হয় তে! তুমি এবার মনে করিতেছ,--একে 

হিমালয়ের করে ব্লাখিব। হয় তো! মনে করেছ,--এর এক গুণ ক্ষম। 

দশ গুণ ক'রে দিব। হয় তে! মনে ক'রেছ,-_হিমালয়ের উপর একে 

প্রেমিক ক'রে রাখিব। যদি তোমার মনে এই ইচ্ছ! হয়, তবে তাই 

কর না, হরি? চির-ক্ষমাশীল, প্রেমেতে চির-স্ুন্িপ্ধ কর। আমি 
বরফ, রাগিতেও জানি না, গোল করিতেও জানি না। তোমার রাজ 

যাইতে ইচ্ছা করে, যেখানে তোমার সাধুগণ আছেন। মা, আর এই 

লোকগুলোকে, বারা এখানে আসিয়ছেন, তাদের ঠাণ্ডা কর। 

এখানে বসিলেই মন ঠাণ্ডা হইবে, এই কয় দিনে একেবারে মন মাটা 

হয়ে যাবে। আর কি এর! বাগ করিবে? মা, বল দেখি হেসে 

হেসে যে, ইহারা আর রাগিবে না, ইহার! পাথরের মত হইবে, 

আমি এই আশীর্বাদ করিতেছি ।” দাও পাথর ক'রে, যেমন তোমার 

সিমলা একটি, মরি একটি, নৈনীতাল একটি, দাজ্জিলিং একটি, মা, 

নববিধানের একটি একটি লোককে এমনই কর। এইখানে দেখ! 

যাইতেছে, বেশী দুর নয়, এ বরফের কাছে গেলে চিরশান্তি। চল, মন, 
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আরে। উপরে চল, গিয়। মাকে ডাক। মা, আমাদিগকে এই আশীর্বাদ 

কর, আমর! যেন পাপের আগুনে শান্তিজল ঢেলে দিয়ে, বরফের মতন 

শীতল হই | [সা] 
শান্তিঃ শাস্তিঃ শান্তি: ! 

শ্রীধর-রূপ-দর্শন 

( হিমাচল, শনিবার, ১৩ই লোয্ঠ। ১৮*৫ শক; 

২৬শে মেঃ ১৮৮৩ থুঃ) 

হে দীন্বন্ধো, হে অনাথশরণ, তিনি ধন্ত, যিনি তোমাকে শ্রীধর নাম 

দিলেন, যিনি শ্রাপতি বণিয়া তোমাকে পুজা করেন, যিনি তোমাকে 

নিবাস বলেন। যিনি জানেন, যিনি মনের সহিত তোমাকে শ্রীধর, 
শ্রীনিবাস বলেন, তিনি ইহ পরকালে সুখী হইবেন। কেবল তোমাকে 

ডাকিলেই হয় না। একটি একটি নাম দিতে হয়। সেইজন্য ভক্কের! 

শতাধিক নাম তোমাকে দিয়াছেন। তোমাকে শ্রীধর বলিতে পারেন 

তাহারা, ধাহারা তোমাকে শ্রীযুক্ত দেখিয়াছেন। তাহ! ন! হইলে, ঈশ্বর, 

তোমাকে বনের মধ্যে আন্দাজে “সত্যং শিবং' বলিয়া ডাকিতেছি । যাছার। 

সহত্রবার উপাপন! করিয়াছে, তাহারা শ্রানাথ বলিয়। ডাকিতে পারে না। 
তোমার মুখের জ্যোতনস। চারি দিকে ছড়াইয়। পড়িয়াছে। যে রূপের 

সঙ্গে কোন তুলন। হয় না, সে দূপ কি আমাদের দেখাইবে না? তবে 

কেন আমিলাম পর্বতে ? যে রূপ দেখিলে আমরা বলিব, আমি কেন 

আর এ পথে ও পথে বাব, হৃদয়লাথের রূপে যে মন মুগ্ধ হইয়া গিয়াছে । 

আমার ভগবানের রূপে বদি আমি মুগ্ধ হইলাম, তবে কেন অন্ত পথে 

যাইব? আমর! চাই যেখুব উৎকৃষ্ট রূপ দেখিতে | হিমালয়ের মতন 
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উজ্জল রূপের ছটা, চারি দিকে প্রেম ও পুণ্য ঝকৃ ঝক্ করিতেছে, সেই 

রূপ দেখিতে চাই । অনার সুখের জন্তঠ পাপের কাছে, সংসারের কাছে 

আর যাইব না। আমার শ্রীধরের কেমন মুখের শ্রী, কেবল শ্রী, স্তরে 

বাহিরে কেবল শ্রা দেখিব। শ্রীধর, শ্রানাথ, কাছে এস, একবার তোমার 

শিম্মল চকৃচকে রূপ দেখি । যে রূপ দেখিলে স্বর্গে যাওয়৷ যায়, পাপ 

তাপ দূর হয়, সশরীরে ন্বর্মারোহণ হয়, সেই রূপ দেখাও । সকল রূপ 

দেখালে, শ্রীধর রূপ একবার দেখাও । তোমার রূপ দেখিয়। আমাদের 

সুন্দর শ্রী হইবে । উপাসনার পরে দেখিব, আমাদের এমন গ্রা হইয়াছে, 
পৃথিবী আমাদের দেথয়া বলিবে, “তুই বুঝি আজ শ্রীধরকে দেখিয়াছিস্ ?” 

লক্ষ লক্ষ গোপাপ ফুল, কোটি তোটি স্য্য তোমার চরণে, হিমালয়ের 

উপর এমন রূপ দেখাও। মা, কেবল তোমার রূপ হেরি, আর রূপরস 

পান করি। কোথায় লুকালে পার্ধতি 2? ভগবতি, কোন্ পাহাড়ে 

লুকাইয়া বহিলে? মা লন্ষ্ি, কোন্ খডের ভিতর লুকালে? আর 

ঘোম্ট। দও না, আর পর্দার পশ্চাতে লুকিয়ে থেক না। একবার দেখ! 

দাও, তোমার মেয়ের। হা ক'রে বসে রয়েছে । গোলাপের শ্রী, পর্বতের 

শ্রী, নদীর শী যে রূপে, সেই রূপ একবার দেখাও । এমন সুন্দর আৰ 

কোথাও নাই, ইচ্ছ! হয়, কেখল এ রূপ দেখি । বন্ধু বলে বন্ধু, চাদ ব'লে 
টাদ। পাহাড়ে বদি থাক, মা, দেখ। দাও, গৃহস্থের বাড়ী এলে দেখ 

মাও । মা, আমাদিগকে এই আশীর্বাদ কর, আমরা যেন তোমার মেই 

মনোমোহন বূপ দেখিয়া শুদ্ধ হহ। তোমার চরণে থাকিয়া, শ্রীধরের রূপ 
দেখিয়া আমরাও শ্রীসম্পন্ন হইব। [সা] 

শাস্তি শাস্তিঃ শান্তিঃ! 
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সত্যযুগের সমাগম ৃ 

( হিমাচল, রবিবার, ১৪ই জ্যোষ্ঠ, ১৮০৫ শক; 

২৭শে মে, ১৮৮৩ খুঃ ) 

হে দয়াময়, হে ভারতের পরিত্রাতা, দেশে একজন রাজ আসিলেন, 

সাধারণ লোকে তাহাকে ইতর মনে করিয়া অগ্রাহা করিল। ব্হুমূল্য 

একটি রত্ব দেশের মধ্যে আনীত হইল, লোকে তাহাকে সামান্য মনে 

করিল। যে বস্তু একদিন সমস্ত পৃথিবীতে রত্র বলিয়া সমাদৃত 

হইবে, রাজার মুকুটে রত্ব বণিয়া বমিবে, জ্ঞানীর জ্ঞান হইবে, ভক্তের 

বুকে বসিবে, গৃহস্থ সমাদর করিবে, সংসারীরাও অনাদর করিবে না, 

একদিন যে বস্তর এত সম্মান হইবে, সেই বস্তু আজ জগৎ চক্ষু থাকিয়াও 

দেখিতেছে না, হস্ত থাকিয়াও ধরিতেছে না। বারম্বার বলিলাম, লোকে 

মানিল না। ইহার কাছে বনুমুল্য রত্ব হারিয়া যায়, এমন বস্ত, তবুও 

কেহ লইতে চায় না। কিন্তু আমরাও হহাকে কথনই স্পর্শ করিতাঁম না, 

ধন্ম না বুঝিলে। একি তাবা, না মুক্তা, না রূপা, যে ইহাকে সেই ভাবে 

পুঙ্জা করিব? ইহা বলিলে, হে প্রভো, আমাদেরও পরিত্রাণ হইবে না। 
এই হিমালয় হইতে নববিধান নদীর মত গড়াইতে গড়াইতে যাইতেছে । 

যেমন গঙ্গা! তোমার পর্বত ভইতে বাহির হহয়া দেশে দেশে কত স্থান 

উর্বর করিতেছে, তেমনই তোমার এই নববিধান কত দেশ দেশান্তরে, 
পূর্ব পশ্চিমে প্রচার হইবে, লোকের কত উপকার করিবে। যে 

পরম। সুন্দরী দয়াময়ী মার মুখ ইউরোপ, আমেরিকার লোকে দেখিবে, 

আমর! তাহাকে আগে দেখিতেছি। থধন্ত ভারত! কিন্তু মনে ছুঃখ 

রহিল, কেহ বিশ্বাস করে না নববিধানকে। পরব্রহ্ম আকাশের 

দেবতাকে মার সাজে সাজাইয়া! নববিধান গৃহস্থের বাড়ীতে আনেন। 
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দয়াময়ী মা! আসেন, এ সামান্য ভাব নয়, যোগভাব, খধিভাব | খষি 

যিনি, কেবলই ব্রহ্মানন্দরম পান করেন। আমর! কি ধন পাইয়াছি ! 

বুকের ধন, তোমাকে এই লোকের! চান লা। হরি, এমন দিন কি 

হ'বে, যে দিন সকল ভাই ভগিনী তোমাকে ডাকিবে? আর কি, 
যখন পর্বতে মাকে দেখিলাম, তখন, পৃথিবী, আর ছুঃখ করিও ন1। 

আমাদের মত এক দিন তোমারও সৌভাগ্য হইবে। ভারতের 

লোকখগুলে। কেঁদে কেঁদে বেড়াইতেছে, দেখিলে ছুঃখ হয়। হ্্যারে 

ভারতবাণী, তোর কি মা বাপ নাই? তুই কি পিতার ত্যাঙ্গ পুত্র 
হয়েছিন? এই সময় ভারতে এত ছুঃখ ! অন্বপূর্ণ। যে দেশে দেশে বাড়ী 
বাড়ী বেড়াইতেছেন! এখন কি আর বিশ্বাম ককিব, ব্লাজপুত্র, তুমি 

ছেড়া কাপড় পরিয়া রহিয়াছ, তোমার অন্ন নাই? না, মিথা। কথ।। 

তুমি গাজার পুত্র, তোমার মার কাছে কত ধন, মাকে দেখ। ভারত, 

আর হুঃখ করিও না, মা যে রথে চড়িয়া আনিয়াছেন, দেখ । অবঙ্ঠ 

এক দিন তুমি দুঃখ পাইয়াছিলে. তাহ। মানি, কিন্তু এখন আর বিশ্বাস 
করি না। আমি তোমার মাকে দেখিয়াছি, জাগ্রত জীবন্ত বূপ 

পাহাড়ে দেখিয়াছি! আর দুখ করিও না, লাস্তিকত-পাপ ছাড় । 

দেখ, মা [তোমাকে কোলে করিয়া প্লহিম়াছেন। হরি, তোমার দিন 

আসিয়াছে, ভুমি গাজা! হইবে। বেদ বেদান্ত আবার আনিপে, ভাক্নত 

রাজপুজ হহইল। আবার বণি, লোকগুপি ভাল হুইল লা, এই দুঃখ 

রহিল। এমন রত্বকে চিনিল ন|, পাহাড়ে আপিয়! লোকে তোমাকে 

দেখিল না। আমি নিশ্চয় জানি, তোমার পৃথিবীতে আবার আদর 

হইবে । চীন জাপানের লোকে তোমাকে আদর করিয়া লইবে। কিন্তু 

আপনার লোক তোমাকে দূর দূর ক'রে তাড়িয়ে দেবে। মা, তুমি 

কি হিন্ৃহ্থানীদের দেবতা, না, পাঞ্জাবের রাঞ্জী? নিরোধ ভারতসন্তান, 

১৬৩৩ 



" ১২৯৮ প্রার্থন। 

তুমি মাকে ডাকিবে না? উঠ, জাগ, ভাই, জাগ। মা, আমাদের 
আনন্দের দিন আসিয়াছে, আর আমর দুঃখ করিব না। ঘর পরিফার 

করি, আসন পাতি । হিমালয় হইতে চেঁচাইয়া বলিব, "ভাই, এস, ভগিনী, 

এস; আমাদের স্থখের দিন আসিয়াছে। মা, তুমি যখন আসিবে, 

তোমাকে বরণ করিয়া লইব, তোমাকে পৃথিবীর সিংহাসনে বসাইয়। 

তোমার পুজা করিব। মা, হিমালয়ে যেমন তোমার মন্দির স্থাপিত হইল, 

তেমনি পৃথিবীতে তোমার মন্দির স্থাপিত হইবে। মা, 'আমি পরলোকে 
গিয়া দেখিব, যত বড় বড় লোক মামার মার পুজ। করিতেছে । আমর! 

এই ক্ষুদ্র ঘরে তোমার পুজা করিতেছি, ইহার পর ভবিষ্ততে তোমাকে 

যত নৃপতিগণ রাজ করিবে। সময় আমিতেছে, যত সাধু সাধবীরা পরি- 
বার লইয়। তোমার পুজ। করিবে । তথাপি বলি, মা, আমর! ধন্ত! কেন 

না, প্রথমে আমর। তোমায় পুঞ্জা করিয়াছি, তোমাকে ডাকিয়াছি। ম।, 

আমাদিগকে এই আশীর্বাদ কর, আমর! যেন বিশ্বাস করিতে পারি 

বে, তোমার সত্যযুগ আবার আসিবে, নগরবামীরা সকলে তোমার 

পুজ। করিবে । আমরাও তোমার চরণে প্রাণ মন বিসঞ্জন করিয়। শুদ্ধ 

হইব। [ সা--] 

শান্তি: শান্তঃ শান্ঠিঃ! 

শুদ্ধি 

( হিমাচল, সোমবার, ১৫ই ট্যেষ্ট, ১৮০৫ শক; 

২৮শে মে, ১৮৮৩ খুঃ ) 

দীন দয়াময়, ৫প্রমপিক্ধে। তোমারি লোক আমরা, তোমারি সাক্ষী 

আমরা। "আমাদের দেখিয়া লোকে ভাল হইবে, এই তুমি চাও । 
বদ 
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আমাদের চরিত্র দেখিয়া লোকে নববিধান পাঠ করিবে । আমর 

যেমন তেমন হইলে চপিবে না, ঠাকুর ; আমাদের আদালতে দীড়িয়ে 

সাক্ষ্য দিতে হবে। সতের সাক্ষ্য বড় শক্ত, ঠাকুর। সংসারে আর 

কে আছে? আমর! যদি না সাক্ষ্য দিই, তবে কে আর দেবে, বল। 
লোকে যে বুঝে উঠতে পার্বে না, দয়াময়ি, তোমার নববিধানকে । 

আমর! থাটি হ'ব, তবে তে, ঠাকুর, লোকে ধর্ম বুঝে উঠবে। আর 
আমরা যর্দি ভাল ন1 হই, লোকে বপিবে, দেখ, কেমন রাগী লোভী, এত 

দিন উপাসন! ক'রে এই ফল! 

দয়াময়ি, ইহাদের খাটি ক'রে দাও। ইহারা খাটি না হইলে 
তোমাকে কেহ চিনিবে না) আমার প্রিয়তম ধন্ম কেহ বুবিবে না। 

থাটি না হইলে পাহাড়ে আস। মিথা, যোগ ধর্খ কর! মিথ্য।| খাঁটি 
ন৷ হইয়া যদি উপাসনা! করে, গান করে, তাহ। হইলে কিছু হ'বে না। 

আমাদের দলে যে একটিও খাটি পোক নাই, হরি। এ রকম করিলে 

তে, হরি, আর রথ চলিবে লা। ধর্দের নৌক। ডুবে যাবে, আর 

লববিধানের যং্পরোনাস্তি অপমান হইবে। আর কি বলিব, ঠাকুর, 
আমর! যদি খাটি না হই, এত দিনের ধন্মট। মিগ্য। হইবে। হে শ্রীহরি, 
হে মঙগলময়, তোমার সহচর অন্চর যাহার! হইবে, খুব খাটি না হইলে 

যে ইহাদের হইবে না। ইহারা খুব সত্যাবাদী, খুব জিতেশ্্রিয় হইয়। 

লোকের কাছে দাড়াবে ; মা, এমন লোক ন! হইলে হইবে না। মহিম। 

হইবে কিসে, পাহাড়ে বসিয়া চক্ষু বুঁজিলেও কিছু হয় না, খুব খাটি 
হইতে হইবে । আদালতে দীড়িয়ে ঝবলিবে, ধর্মের জয়! ধর্মের জয়! 

ধন্মের জয় কিসের, যদি ইহার! খাটি হইতে লাপারিল? যাক, আর 

উপাসন৷ করিয়। কাজ নাই। দিনদিন কি অগ্রসর হইতেছি? আব 

মাকে অপমান কেন? উপাসন। ক'রে কাজ নাই। প্রেম পুণ্য শাস্তি 
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দাও; আমর এক' এক জন পৃথিবীর কাছে দাড়াইব, পৃথিবীর লোকে 

দেখিয়া বলিবে, এই কয়টি লোক যেমন ঠিক মার একখানি পরিবার 
আমর! মার উদরে জন্মেছি কি এই জন্ত যে, রোজ সমান থাকিব? 
চৌদ্দট। গান করিব যে দিন, সে দিনও যে রকম, তার পরদিনও সেই 

রকম--স্বভাব একই রকম রুহিয়াছে। পরমেশ্বর, বিষম ব্যাপার, যদি 

সমান থাকে লোক, একই প্রকার থাকে, তাহ! হইলে পৃথিবী দূর ক'রে 
দেবেই দেবে। খাটি কর, ভাল কর কয়টিকে বেছে লইয়া । দিন 

দিন তিল তিল ক/রে ভাল হই। আর দেরী করিও না। খাটি কর, 

খাটি কর। আমর! স্নানট। করিব, অমনি শুদ্ধ হইয়া যাইব। মা, 

তোমার পাদ্পন্মে থেকে দিন দিন খাটি হইব। আমরা লোক দেখান 

উপাসনা আর করিব না, মিছে মিছে বাহিরে ধম্ম দেখাব না। জীবনের 

কাটাগুলি একটি একটি করিয়! বাছিয়া ফেলিব, পাপমলা! ধুয়ে ফেলিব, 
পুখ্যের বসন পরিব। তোমার জ্যোতির ভিতরে থেকে শুদ্ধ হইব, মা, 

আমাদিগকে এই আশীর্বাদ কর। | সা-- | 

শান্তি শান্তি শাপ্ডিঃ! 

মনোগমন 

( হিমাচল, মঙ্গলবার, ১৬হ জ্যেষ্ট, ১৮০৫ শক; 

২৭শে মে, ১৮৮৩ খু) 

হে প্রেমন্বরূপ, হে মহাদেব, সংসারের আঙার বিহার মধ্যে মাস্মা 

আসল কাজ ভুলিতেছে। শরীর বিদ্ন হইয়া দীাড়াইতেছে। যে জঙ্ক 

ভবে আসলাম, তাহ! কেন ভুণিব? হে দীন্বন্ধো, সংসারের অনপ্ত 

গোলমালে দিন কাটাই কেশ? এখসদ. আরাম করিতে কগিতে 
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একটিবার তোমাকে ডাকিলে কি হইবে? পিতঃ, জীবনের আসল কাজ 

ভূলিয়া, খাওয়। দাঁওয়!, টাকা কড়ি মনকে এমন টানিতেছে যে, যে জন্ত 

পৃথিবীতে আসা মন তাহা ভুলে গেল। ধন্ত তাহারা, বাহার! আপনার 

খবর লন। 

এই মনের ভিতর একটা প্রকাণ্ড সিড়ি আছে, তাহাতে উঠিলে 

ছাঁতে যাওয়া যাঁয়। যেমন এই পর্বতে উঠিলে সমূদয় দেখা যায়, 
তেমনি সেইখানে স্বর্গের সাধু দেবতাদের দেখা যায়। সেখানে বসিলে 
মন সংসার-বাসন। তুলে যায়, স্বর্গের রাজাকে দেখিতে দেখিতে ব্রদ্দেতে 

লীন হয়, তাহাতে মিশে যায় । সেই আমাদের বাড়ী। পিতঃ, আমর 

কোথায় এই হুগন্ধময় স্থানে বসিয়া রহিয়াছি । হে প্রেমময়, মনের 

ভিতর গেলে ভাল জায়গায় যাওয়। বায় । কোথায় ভাই বন্ধু? তাহার! 

শাজ্মার ভিতর । ভিতরে কত প্রেমের পাহাড় । ভিতরে যথার্থ 

মহাদেবী তারাদেবীর পাহাড়। মনের ভিতর উঠিতে উঠিতে গিয়া 
পাহাড়ের উপর বসে যোগ করিতে হয়। আর কিছু চাই না, সেইখানে 

গিয়। তোমার সঙ্গে মিশে বাই। আমরা কি করিতেছি? এ সকল 

তো পশ্তর কাজ। হাতপানাড়ে তো পশুরা। সেখানে যোগীর! স্থির 

হইয়! তোমাতে এক হইয়া রহিয়াছেন, তাহাদের হাত পা নড়ে ন। 

গঠয়। যাও, পিত১, সেই রাজ্যে, মার পশুর রাজ্যে থাকিতে চাই না। 

সেখানে হাজার হাজার যোগী বসে যোগ কপ্সিতেছেল। কত ডাকিলাম, 

ও যোগী, দেখ লা, আমরা আপিয়াছি, কত ধাক্কা দিলাম, কিছুতেই নড়ে 

না, একটি টু' শব্ধ নাই। কাঠের বা পাথরের পাহাড় যেমন নিস্তব্ধ, 

তেমনি তাহারাও। আহা! হরি, তোমার পাদপদ্ম লাভ ক'রে তাহাদের 

এই হয়েছে । হরি, আমর] মিথ্যা খেটে খেটে মর্রিলাম। পিতঃ, 

তোমার সমস্তানদের এই বাজার থেকে হাত ধরিয়। টানিতে টানিতে লইয়। 
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যাও। এখানে বসিয়। যোগ হইবে না, সেইথানে যাইতে হইবে, যেখানে 

বসিলে যোগেতে কেবল হরি-নুখে সুখী হ'ব। ওরে কাণা মন, তুই 

কিছুই দেখিতে পাইতেছিস্ না, এ যে পাহাড়ে ব্রহ্ম চক্ চকু করিতেছেন । 

কালা, কিছুই শুনিতে পাইতেছিস্ ন৷ ব্রহ্মবাণী। চল্ চল্, শীঘ্র চল্, 
সকলে যে চলে গেল। কাণা, একবার চক্ষু খুলে দেখ, এ দিক হুইতে 

প্রথর কিরণ আসিতেছে । ভোলা মন, চল্ চল্, শীঘ্র চল্, আর ভাবতে 

হ'বে না। যোগেশ্বরি, এথানে ন। গেলে হ'বে না, প্র যোগের জায়গায়, 

ম। যোগেশরি, কাণাকে হাত ধরিয়া লইয়া চল, তাহা ন। হইলে যাইতে 

পারিব না। মা, গ্র যে জ্যোতিম্ময় কৈলাস-গিরি, এ্রখানে আমাদের 

লইয়া চল । মা, আমাদিগকে এই আশীর্বাদ কর, আমরা যেন আর 

সংসারের মিথ্যা কাজ না করি। তোমার ভিতরে থেকে যোগী হইব, 

সোণার ভিতরে থাকিয়া সোণা হইয়া যাইব। [ সা] 

শান্তি: শাস্তিং শান্ঠিঃ। 

পুণ্য-সাধন 

( হিমাচল, বুধবার, ১৭ই জোন, ১৮০৫ শক ; 

৩০শে মে, ১৮৮৩ খুঃ ) 

হে দয়াময়, হে পঠিত-পাবণ, মামরা যখন শিম্নহুমিতে ছিলাম, তখন 

কত ওজর করিতাম। এত সংসারের গোল, এত উত্তেঙ্জনা, এত 

গ্রলোভন, এই বলিয়!, ঠাকুর, তোমার পুজা করতাম লা। বণিতাম, 

হাটের ভিতর কি, ঠাকুর, ধোগ হয়, টাক! কড়ির ভিতর কি তোমাকে 

দেখা যায়? তুমি ওজর শুন্ত করিবার জন্ঠ, বুঝি, এখানে আশিলে ? 

বলিতেছ, এখন ওজর কর্। হরি, এমন শান্ত স্থানে আনিয়াছ, এখানে 
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যদি মল ভাল ন! হয়, তবে, ঠাকুর, কোথায় যাইব? হরি, আমাদের 

এমন স্থানে আনিয়াছ যে, আজ একট। ঝগড়া, আজ একট! হিংসা, এ সব 
আর হ'বে না। হরি, আমাদের মিথ্যা কথ! যাই তুমি শুনিলে, অমনি 

এমন জায়গায় আনিলে, যেখানে ওজরের কিছুই হইবে না। এখানে 

একটুও ওজর করিলে চলিবে না। এ খধিদের স্থান। এখানে রাগেও 

জলিতে হ'বে না, লোভেও পুড়িতে হবে না ; তবে এখানে কেন ভাল হ'ব 

ন।? হরি, এখানের চেয়ে কি আর ভালস্থান আছে? এ যেন্বর্গ। 

এখানে রিপু. প্রবল.কেন?2 বাঘ যেন জঙ্গলে, বাজারে যেন গোলমাল, 

এট! বুঝিলাম ; গাছের তলা এখানে, কেন রাগ হইবে, লোভ হইবে? 

গাছ কি আমাদের রাগাইতেছে, পাহাড় কি আমাদের চটাইতেছে ? 

শান্ত পাহাড় আমাদের বন্ধু বিশ্বাসী বৃক্ষ আমাদের সহায়; তবে কেন 
আমর! ভাল হ'ব না? তুমি বুঝে বুঝে আমাদের কাণ মলে এমন 
জায়গায় এনেছে যে, আর ওজর করিবার যে। নাই। এখানে সংসারের 
ভাবনা নাই, এখানে আঙ্জ গিয়া পাচ ঘণ্ট। যোগ করিতে হইবে । এ যে 
একেবারে তোমার কোলের ভিতর মুনি খধিদের স্থানে আসিয়াছি। 
মা, এখানে যেন কাম ক্রোধ লোভ মোহ না আসে । এঞানে বদি রাগ 
ভয়, মুশি খধিদের স্থান কলঙ্কিত হইবে। এখানে বাতাস যেন গালে 
চ৬ মাঝ়ে। আমর। যদি বলি, না বুঝিয়া একটু রাগ করিয়াছি, তুমি 
[কিছুতেই শুনিবে না। ম।, তুমি বণিবে, এখানে করিস্ না, মর্বি। 

বিচারপতি, এখানকার আদালত বড় ভয়ানক । আমাদের কলিকাতায় 

এন্সকম নয়। নমেখানে বড় বড় পাপ করিলে বেত খাইতে হয়, ছুই 

মান চার মাস জেল খাটিতে হয়। এখানে বড় শক্ত বিচার। একট 

কুচিন্তা মনে আসিলে বেত খাইতে হইবে, ভয়ানক শাস্তি হইবে, এখানকার 

বিচারপতির হুকুম | এখানে রাগের কারণ নাই, লোভের কারণ নাই, 



৯৩০৪ প্রার্থন৷ 

এ দেবতাদের স্থান | মা, বুঝিতে দাও, বাহার! এখানে এসেছেন, বেত 

খেতে খেতে মরিতে হ'বে। তা না হয় খাটি হতে হ'বে, সকল নর 

নারীরই খাটি হতে হ'বে। খাঁটি হইয়া দেশে গিয়া বলিব, দেখ, 

হিমালয়ের আদালত হইতে খাটি হইয়া এসেছি। এখানে একটা পাপ 

করিবার যে। নাই, হিমালয়ের দেবত। বলিয়াছেন, এখানে অষ্টপ্রহর খাঁটি 

থাকিতে হবে, এখানে একটুও ওজর নাই। তবে, দয়াময়, খাটি কর। 
এখানে ব্রহ্ষচিন্তা ভিন্ন আর চিন্তা নাই, কেবল চিন্তামণিকে ভাব, কেবল 

হরি সুন্বরকে দেখ। মা, আমাদের এই আশীর্বাদ কর, মামর! যেন 

সকলে পাপশূস্ত হইয়া, ওজরশুন্ত হইয়া, ভয়ে ভীত হইয়া, হিমালয়ের 

বাতাসে শুদ্ধ ও সুখী হই। [সা] 

শান্তি শান্তি: শাপ্তিং ! 

সত সপ তা পপ শাক 

অলৌকিক ভাব 

( হিমাচল, বৃহস্পতিবার, ১৮ই উজোষ্ঠ, ১৮০৫ শক 

৩১শে মে, ১৮৮৩ খুহ ) 

ছে দীনদয়াল, লববিধানের রাজ, যখন কেবপ ত্রাঙ্গধন্ম মাশিতাম, 

তখন অবন্থ। এক রকম ছিল, দায়ত্ব কম ছিল। এখল নবাবধাণ বিশ্বাস 

করি, এখন আর এক অবস্থা, দায়িত্ব বড়। হে পিতঃ, বিধান মান। 

ভয়ানক ব্যাপার । এশা মুষাদের সেই যেধন্ম, তাহার সঙ্গে আমাদের 

ধর্ম 'এক করা, ইহা তে! সহজ নয় । কিরূপে সহ বলিব,ঠাকুর? খাদ 

এ মানুষর ধন্ম হইত, নামান্যভাবে ধন্ম করিতাম, কেই ঝ। খবর লইত ? 

কিন্তু যখন তুরী ভেরী বাজাইলাম, বিধান আলিণ, স্বগগে শঙ্ঘধ্বণি হইল, 

ইসা তে সামান্ত ব্যাপার হইল ন।। হ্বর্গের বাণী, স্বর্গের প্রেরিত, এই 
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সকল হইল আমাদের । পিতঃ, তোমাকে বলি, এখন কি আমর 1 সামান্ত- 
ভাবে থাকিতে পারি? পিতঃ, তুমি বল, আমাদের কি এ বেশ সাজে 

বিধানে? যার! প্রত্যাদিষ্ট হয়, তার! তে! সহঙ্জগ নয়। পৃথিবী বলে, 
আমি জানি, ঈশ! মুষ! গৌরাঙ্গ সেই শ্রেণীর লোক ইহারা । তাহারাও 

বই মানিতেন না, ইহারাও তেমনি । তীাহার। বলেন, অগ্মিময় ঈশ্বব্রকে 

দেখিয়াছেন, ইহারাও তাহাই দেখেন। এখন আর কি হুইবে--পৃথিবী 

আমাদের বণিতেছে, তোমরা ঈশাদের মতন, তাদের চরিত্র যেমন, 

তোমাদেরও তেমলি। কেবল তাহাদের অপেক্ষা তোমর!। ছোট, তোমরাও 

বিধানের লোক, তাহারাও বিধানের। ফেখ, হে হবি, পৃথিবী একথা 
বলিয়া যেন আমাদের উপহাস করিতেছে । তাহাদের জীবন এক রকম, 

কি রিপুদ্মন, কি পুণ্য, আশ্চর্যা ত্যাগস্বীকার ; আমরা কোথাকার অধম 
নারকী। ঈশ্বর, আমর! যে বংশের লোক, সে রকম হইলাম না। হরি, 

আমর! যদি অমনি যেমন তেমন হইতাম, কত রকম সম্প্রদায় আছে, 

তেমনি আমাদেরও একটা সম্প্রদায় থাকিত। তা নয়, কোথ। থেকে 

তেড়ে ফু'ড়ে হিমালয়ের উপর উঠে বলিলাম, আমর! ব্রদ্ধকে দেখিয়াছি, 

আমরা গ্রত্যাদঞ্। পৃথিবী আমাদের দিকে তাকাহয়। বলিল, আবার 

ঈশ। মুখাদের সময়ের লোক আপিয়াছে। তার পর আমাদের স্বভাব 

দেখিয়া খলিল, ওরে আমাদের মতন পাতকা এরা, এদের জীবন অবি- 

শ্বানা। হে পিতঃ, আমাদের জীবনট। ছোট হয়েছে, ধন্ম ঝড়। খুব 

বিশ্বাসী হইতে হয়, পৃথিবী কাপাহতে হয়। নববিধানবাদীর। কি চুপ 

করিয়া থাকিতে পারে ? একট নববিধানের পরিবার হিমালয়ে এসেছে। 

পুথবী দেখে বলে, এ মাটী থেকে গজায় না, এ হ্বর্গ হইতে আলে। 

হরি, মে রকম কৈ হইতেছে? এ যেন পাচমিশুলে ধণ্ম, ঠিক অন্ত 

ধন্মের মতন ইহাও একটা । যদি ঈশার মতন হইত, আঙ্গকি এ পাহাড় 

৯১৪ 
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এ ক্রকম থাকিত? বল না, ঠাকুর, যদি মুষারর মতন পাহাড়ে জলন্ত ঈশ্বর 

দেখিতাম, তবে পাহাড় এ রকম থাকিত না। আমর! যদি জীবনে 

সে রকম দেখাইতে পারি, তবে তো! হইবে। আমাদের দেখিয়া লোকে 

বল্বে, এর! রাগেন না, কিন্তু একটু রাগ থামাইতে পারেন না। 
এর ভারী ভারী কথা আকাশ হইতে শোনেন, কিন্তু একট! নিজে 

বলিতে পারেন না। হরি, সেরকম হুঙ্কার ক'রে যদি বলি, আমরা 

প্রেরিত, প্রতারিষ্ট, তা হ'লে প্রেমের সমুদ্র উলে উঠিত।) এ যে একটি 

ডোবার মত চুপ ক'রে রয়েছে। তা হ'লে জ্বলন্ত অগ্রিজ্লিত, এ যে 
একটি প্রদীপ মিট মিটু করিতেছে। হরি, যেমন ধশ্মট। বড়, তেমন 

জীবনটা! কৈ? তুমি জলন্তরূপে আমাদের দেখ! দাও! আমরা বিশ্বাসী 
হইয়া তোমার কাজ করি। আমাদের কি বিধান নাই? এ রকম 

ঘুমস্ত ধারা, সেখানে বিধান নাই। মা, বিধান বিধান ক্রমাগত করি, 

বিধান কৈ ? মা, জ্বলন্ত বিশ্বাস দাও, একবার জ্বলম্তভাবে বিধানবলে 

প্রত্যা্িষ্ট হই । এরকম চক্ষের নিকটে অসহ্, ইহাতে কি পরিত্রাণ 

হয়? এরকম কত দেখা গেল, তারা আসে, ঘুমোয়, চলে যায়, তার! 

দিন কতক গান করে, উপাসনা করে, তার পর চ'লেযায়। যেখানে 

অলৌকিক কীর্তি কিছুই নাই, মেখানে দেবতারা তো নাই। সে পৃথিবীর 

ছোট ছোট লোক, ছোট ধন্ম। একেবারে বুকে হাত দিয়ে পৃথিবীকে 

বলিতে হবে, ওরে দেখও আমি ঈশ্বরকে দেখিতাম না, এখন কেমন 

তাঁকে দেখি। ওরে দেখ, মামি পাতকী ছিলাম ভাল হয়েছি, বিশ্বাসী 

হয়েছি। হরি, সে রকম হইল না। তুমি দিলে জলন্ত প্রত্যাদেশের 
আগুন, এরা! সব পা! দিয়ে, থুত্ দিয়ে নিখিয়ে দিলে, আর মিন্সেগুলো 

সেইখানে মিটুমিটে গ্ুদীপ জ্বালালে। তুমি এই দেখে, স্বর্গ হইতে ফু 
দিলে, নিবে গেল, তাদের দর্প চূর্ণ হ'ল। সে রকম হ'লে স্বর্গ 
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গার্গ। ক'রে ডাকবে, প্রত্যাদেশের বাতাস বহিবে। কোথায় আমার 

সোণার ধর্ম, কোথায় গেল? বিচার কর, বিচারপতি । কৈ, পবিত্র 

খধিরা একতারা লইয়া! কৈ? সে সতী নারীর কৈ? দলে দলে 

আম্তেন যদি, বিধান প্রচার হইত। এখন যেমন প্রেরিতদের দশা, 

ঠিক যেন ভূত পেতনি! যখন ঈশা মুষ! গুরু নানক এসেছিলেন, 

প্রত্যাদেশ এনে পাহাড় কাপিয়েছিলেন। আর নে সময় নাই। ম!, 

আর কি বল্বো, আমাদের চরিত্র য্দি ভাল হয়, বুক ঠুকে বলবো, দেখ 
না, মা আমাদের সাজিয়ে দিয়েছেন। দেখ না, গেরুয়ার গন্ধ, শ্বর্গের 

ফুলের গন্ধ। একি নিকৃষ্ট ধন্ম পেয়েছি? এ যে মেঘ ডাক্চে, তুমি 
বল্্চো, ও মা কথা৷ বলিতেছেন। যে বাতাস বহিতেছে, ও প্রত্যাদেশ। 

মা, আমাদের ভাল কর । নাথ, পরিভ্রাণকর্তা, আমাদের এই আশীর্বাদ 

কর, 'আমরা যেন বিধানকে আর নকৃড়া ছকৃড়া না করি। ঈশার 

সময়ের, মুযার সময়ের যেমন বিধান, আমরাও এই বিধানকে তেমনি 

করিব। আমাদের ছাই চরিত্র ফেলে দিয়ে, যেন অলৌকিক ভাব বিধানে 

দেখাইতে পারি । [ সা] 

শান্তি শাস্তিঃ শাস্তি: । 

মার অভয় চরণ 

( হিমাচল, শুক্রবার, ১৯শে কষ্ট, ১৮০৫ শক? 
১লা জুন, ১৮৮৩ খুঃ) 

হে দীনবন্ধে, অপার প্রেমসিন্ধে, যেমন পাপের জালে মানুষ জড়িয়ে 

যায়, আর শীদ্র বাহির হইতে পারে না, তেমনি তোমার প্রেমজালে, 

পুণাজালে সাধুরা। গড়িয়ে পড়েন, মার বাহির হইতে পারেন না। 



১৩৪৮ প্রার্থন। 

হে অনাথনাথ, আমাদেরও সেই জালে জড়িয়ে রাখ। ঠাকুর, তোমার 

ভৃত্য হ'য়ে আমর! নাও কাজ করিতে পারি কিন্তু তুমি যদি বেঁধে রাখ, 
তবে আর যাইতে পারি না। রিপুগ্রণ কেবল ঘুরিতেছে, একটু স্থবিধা 
পেলে হয়। অবিশ্বাস, অভক্তি, রাগ প্রভৃতি আমাদিগকে মৃত্যুর দিকে 

লইয়! যাইবে। একবার গৃহস্থ রাত্রে বাহির হইলেই ধরিয়া! লইবে। একটু 

যাই অমনোযোগ হয়েছে, অমনি, হে পতিতপাবন, তোমার ভূত্যকে 

পাপবাঘ টানিয়। লইয়। যাইবে । তাই বলি, ঠাকুর, এমন এক জায়গায় 

আমাদের. রেখে.দাও, যেখানে থেকে আর চোর, ডাকাত ধরিতে পারিবে 

না। একটা জায়গা আছে, সেইখানে থাকিলে প্রেম ভক্তি থাকিবেই 

থাকিবে । পর্বতের উপরে এমন একটা জায়গা আছে, সেখানে গেলে 

আর গহ্বর হইতে উঠ যায় না। হরি, আরে! উপরে .লইয়া যাও, যত 

আমরা পলাইব, ততই লইয়া ঘাও। হরি, তোমার প্রেমের জালে আমা- 

দের জড়িয়ে রাখ। আমর! তোমারই হ'ব, আর কাহারও হব না। 

তোমাকেই মা ঝলে ডাকৃবো । সে জায়গাট। কোথায় ? ঠাকুর, লইয়! 

যাও ন। সেখানে, যেখানে নব সাধুভক্ত আছেন। আর সকল জায়গায় 

ভয় আছে, অবিশ্বাস-পাপের ভয়, তাহাতে কত €লাক মরেছে। তাই 

বলি, ঠাকুর, যেখানে শক্র নাই, সেইথানে পহয়। চল। সেখানে কখন 

চুরি ডাকাতি হয় না, আর এখানে রেখে। ন1। ঠাকুর, সেইখানে লইয়! 

চল। আমরা ম। লম্দ্মীর নাম করিয়৷ নির্ভয় হইব । রাম নাম করে ভূত 

তাড়াইব। অমুতধামে গিয়া তোমাঞ্ন নাম গান করিব। মা, লইয়। 

চল সেইথানে। সেখানে গেলে, একেবারে তোমারই হইব। এখানে 

লোকে রাগাইবে, লোভ দেখাইবে। হরি, যখন আমি এ জায়গায় যাব, 

তথন আর রাগিব না, লোভ করিব না। এখানে গিয়ে তোমার প্রেমের 

জালের ভিতর পড়ে জড়িয়ে ধাব। ঠাকুর, যখন তোমারই হব, আর 
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কোথায়ও যাইব না। হরি, এরা যদি তোমার এ জায়গায় না গেল, তবে 
কি ছবে। হরি, দাও অভয়পদ বিপন্নজনে, ভীতজনে, আর এমন কাগজ 

কলম দাও, যাহাতে একেবারে লিখে পড়ে দেবো, চিরকাল তোমার প্র 
অভয় চরণতলে পড়ে থাকব। আর কেহ ধরিতে পারিবে না ; শমন 
আসিলে বপিব, আমি ম! হর্গার কাছে এসেছি, তিনি আমার সহায় । 

মা, আমাদের আজ এই আশীর্বাদ কর, আমর। যেন আর অবোধ না হই। 

তোমার চরণে প্রেমের ফাদে জড়িয়ে থাকিব। মা, আর পালাব ন!। 

ম| আমাদের, আমর! মায়ের, কেবলই এই বলিয়া, চিরদিন তোমারই 
কাছে পড়ে থাকিব। [সা] 

শাস্তি শান্তিঃ শাস্তি: ! 

আধ্যপরিবার 

( হিমাচল, শনিবার, ২*শে জ্যেষ্ঠ, ১৮০৫ শক। 

রা জুলঃ ১৮৮৩ খুঃ) 

হে পিতঃ, হে আশ্রয়দাতা, তোমাতে আমরা এক হইব, এই কথা 

ছিল। আমর। কেবল কি এই কয় জন ?--তাহ। নয়, সমস্ত আর্ধ্য- 

জাতি। তুমি যে, ঠাকুর, আমাদের পুবাতন আর্ধাদেবত। । আমাদের 

সেই আর্ধ্য পূর্বপুরুষ তোমাকে পিতা বলিয়া ডাকিয়াছিলেন, আর আজ 
আমর! তোমাকে ডাকিতেছি। সহত্র সহত্র বৎনর হইল, সেই প্রাচীন 
কালে ত্াহার| তোমাকে ডাকিয়ছিলেন। কেমন যোগ! আজ আমরাও 

তোমাকে ডাকিতেছি। হে প্রাণেশ্বর, সব ব্যবধান কাটিয়। গেল। তুমি কত 
কালের দেবতা, ইহা কেহই মনে করে না। আমি চাই, প্রাচীনকালের 

হাজার হাজার বৎসরের সঙ্গে যোগ রাখিতে, আমাদের এই সকল কথ! 



১৩১৭ প্রার্থন৷ 

তাহাদের কাছে প্রতিধ্বনিত হইবে। তোমার কাছে বসিলে যে আমর! 
এক হইয়া যাই। আধ্যগুরে।, আর্ধ্যসন্তান-প্রসবিনি, আমরা তোমাতে 

এই দেখিতে চাই। এই হিমালয়ে হাঞ্জার হাজার বংসর আগে ষে 
আমাদের পূর্বপুরুষের! মাকে ডাকিয়াছিজেন, আজ আমর! তাকে 
ডাঁকিতেছি, আমাদের কথা৷ সেইথানে প্রতিধবনিত হউক । তুমি ত 

কেবল আমার মা নও। সকলের ম৷ তুমি। একবার লক্ষ ছেলে' 

তোমাকে ম! ঝলে ডাকুক একখানি সুরে । মা, আমরা যে তোমার 

একখানি পরিবার, সব খধি মুনি আমাদের কাছে এসে পড়ুন। মা, 

আমার এই চিরদিনের ইচ্ছা পূর্ণ কর। হাজার হাজার বখমর আগে 

যাহারা ছিলেন, তাহাদের সঙ্গে মিল হইতেছে, আৰ ওদেশ থেকে এদেশে 

যারা আসিতেছে, তাদের সঙ্গে মিল লাই। ঝগড়া দুর কর, ঠাকুর ; 
আমরা কি ছে:ট ? মা, আমর! যখন মনে করি, আমর প্রকাণ্ড আর্ধ্য- 

ংশীয়, হিমালয়ে আমাদের ঘর বাড়ী, তখন আমাদের নিজেকে যেন কত 

মহৎ মনে হয় । আমাদের একখানি কর, সকলের সঙ্গে মিলে তোমার 

সঙ্গে এক হই। আমরা ছোট ঘরে বাম করিব কেন? তার চেয়ে 

হিমালয়ের উপর দীড়িয়ে বলিব, আমাদের এই মস্ত বাড়ীতে এসেছি। 

হরি, ছোট হ'ব কেন? আধ্যসন্তান ছোট হইবে ? প্রাচীনকালে, হরি, তুমি 

নিজে রাজমিস্ত্রী ছিলে, নিজে বিশ্বকম্মা হ'য়ে এই বাড়ী তোয়ের করিলে 

আমাদের জন্ । এইখানে বপিয়া বলিব, আর্)শোণিত, হৃদয়ে প্রবাহিত হও, 

মনকে বলিব, এই বেল। সোণার মুকুট পর। আমাদের আর্ের কত 

পরাক্রম, কত বল। মা, আমাদের সকলকে একখানি পরিবার কর। হে 

দীন্তারিণি, আমাদের কৃপা ক'রে এই আশীর্বাদ কর, আমরা আর ছোট 

যেন না হই, আমরা সেই আর্ধ্যপুরুষদের সঙ্গে এক হ'য়ে, একখানি পরিবার 

হইয়া! তোমার চরণে থাকিতে পারি। [সা--] শাস্তিঃ শাস্তিঃ শাস্তিঃ ! 



মার ছুই মুক্তি ১৩১১ 

মার হই মূর্তি 

( হিমাচল, রবিবার, ২১শে জ্যোষ্ঠ, ১৮০৫ শক) 
ওরা জুন, ১৮৮৩ খুঃ ) 

হে পরিজ্রাণকর্তা, হে পুণ্যদাতা, তোমাকে জননী বলিয়া ডাকিয়াও 

যেন আমাদের ভয় থাকে। ভয় যেন একেবারে আমাদের মনকে ছাড়িয়। 

নাযায়। তুমি যে অগহা তেজ, একটুও পাপ সহা করিতে পার ন|। 
অশুদ্ধ মনে উপাসনা করিতে আসিলে, তুমি তাহ গ্রহণ কর না। তোমার 

কাছে, ভগবান্, কে পুজ। করিতে পারে %॥ এত বড় খধি আমাদের মধ্যে 

কে আছেন, ধিনি তোমার কাছে প্রিয় হইতে পারেন? কোটা কোটা 
চক্ষু তোমার আমাদের পাপকে ভম্ম করিয়া ফেলিবে। মা, তোমার 
ক্রোড়ে শয়ন করিব, তোমার স্তন্ত পান করিৰ, তোমার শতদলপন্স-শ্ীচরণ 

বুকে রাখিয়া শীতল হইব। দেখ, হে ঈশ্বর, প্রেম প্রেম বলিতে গিয়া! 

যেন পাপের কাছে না যাই। যতক্ষণ মার কাছে ভাল ছেলে হয়ে থাকিব, 

মা আমাকে লইয়া বলিবেন, বৎস, খাও, শোও । আর যখন ছাই হুইব, 

আমাকে ক্রোড়চ্যুত কন্পিয়! নান! পরীক্ষায় ফেলিবেন। মা, তোমার 
দুই রূপ, এক দিকে চন্দ্র, আর এক দিকে স্ুর্যা। এক দিকের তেজে 

লোকের। পুড়ে মরিতেছে, বলিতেছে, আর তেজ সহিতে পারি না। 

উঃ! কি তেজ, যেন গা পুড়িয়! গেল। পাপী বলে, আর তেজ স্থ 

করিতে পারি না; পাগীকে জগৎ বলে, পালাও পালাও। আর এক 

দিকে কেমন স্থুন্গিদ্ধ চন্দ্রের কিরণ, ভণ্ডেরা স্থখে স্ুধাপান করিতেছেন, 

কোথায়ই বা তেজ । সুখের সরোবরে মুকির পদ্ম ফুটেছে; সেই সরোবরে 

সাতার দিতে দিতে মুক্তির পদ্ম তুলিয়া লও । শ্রীহরি,. তোমার এই রূপ 

ইচ্ভার! কেন গ্রহণ করেন না? আমি যদি নির্বোধ হইয়] না লই, আমারও 



১৩৯১২ প্রার্থন 

সেই ছর্দশ। হইবে। আমাদের নববিধানের লোকেরও এই দশ! হইবে। 

তুমি যে বলিতেছ, আমি পাপ সহিতে পারি না, উপীসক, আমাকে 
অপরিষ্কার মনে ডাকৃচিস? পরিফার হ'য়ে আমার পুজা করু। আমর! 

যদি শুদ্ধ হই, ভুমি বলিবে, এসো, সম্তান, উপাসনার ঘর আমি নিজে ফুল 

দিয়ে সাজিয়েছি, তুই এসে আমার পুজা কর্। এক দিকে তোমার 

প্রেমের মুত্তি; আর এক দিকে পুণ্যের শাসনে বলি, গেলাম গেলাম, আর 

তেজ সহিতে পারি না। মা, কোন্ দিকে যাইব, ভিতরে, না, বাহিরে? 

বনুকালের ঝগড়া দুর কর। ঠাকুর, হিমালয়ের বাযুতে মন শীতল হউক। 
এই সুক্সিগ্ধ বাতাসে শরীর মন দুই শীতল হইল। হে দীনবন্ধো॥। তোমার 
কাছে খন আসি্াছি, তখন যেন আমাদের মনটা! শীতল হয়। খুব. 

তোমাকে ডাকিব, আর বলিব, এখন আর রাগও হয় না, লোভও হয় না। 

তোমার পুণ্যময়ী তেজোময়ী মুর্তি আমাদের শাসন করিতেছে ;$ তোমার 

কোটা কোটা চক্ষু আমাদের পাপ ভন্ম করিয়া ফেলিতেছে। দোহাই, মা, 

তোমার পুজার ঘরে কেউ যেন অশুদ্ধ মন লইয়৷ না আমে। তোমার 

কাছে আমরা যখন আপিব, শুদ্ধ শান্ত মনে হাসিতে হাসিতে পুথ্যজলে 

আমর! শুদ্ধ হ'ব। মা, একবার কোলে কর, যেমন গৌরাঙ্গ ঈশাকে 

কোলে ক'রে আছ, তেমনি আমাদের কোলে কর। কাদ! মাটি মাখিয়া 

তে! আর উঠিতে পারিব না_ আমর! জন্মেও পিতার কোলে উঠিতে পারব 
না। তবে আর দেরী ক'রে! না, আমাদের পুণ্যজলে স্নান করাইয়া কোলে 
কর। মা, আমর! যেন তোমার পবিত্র প্রেমের জলে আমাদের সকল 

পাপ ধৌত করিতে পারি। মা, আমাদের এই আশীর্বাদ কর, যেন 

তোমার শ্রীপাদপন্পে থেকে আমাদের মনের মালিন্ত দূর করিয়া শুদ্ধ হই। 

শান্তি: শাস্তিঃ শান্তিঃ। [ সা] 



বর্গের চিহ্ন ১৩১৩ 

স্বর্গের চিহ্ন 

( হিমাচল, সোমবার, ২২শে জো, ১৮০৫ শক) 
৪ঠা জুন, ১৮৮৩ খৃঃ) 

হে গতিনাথ, হে আধ্যদিগের নেতা, আমাদিগকে এমন চিহ্নিত কর 

যে, পৃথিবী আমাদের দেখিয়া বিশ্বাস করিবে । জগদীশ, যদি সকলের 

সঙ্গে আমর। সমান হইলাম, তবে লোকে বলিবে, আমরাও যেমন, এরাও 

তেমনি । তাহা হইলে, ঠাকুর, তোমার অভিপ্রায় পুর্ণ হইবে না, আমা- 

দেরও গতি হইবে না। ঠাকুর, একটি একটি নিদর্শন দাও। তোমার 

চিহ্নিত হইয়াছে যারা, সর্বধশ্মসমন্থয়কারী তার।। তাদের দেখে পৃথিবী 
বলে, ইহার! ভগবানের চিন্তিত অন্ধুগত লোক । আমর! এই চাই, রাজার 

সঙ্গে যেমন রাজার কর্মচারীকে দে'খে লোকে বলে, এ ব্বাজার কর্মচারী, 
আমরাও তেমনি তোমার সঙ্গে বেড়াব, লোকে দেখিয়। বপিবে, এর! 

বিশ্বরাজের কম্মচারী। আমরা কৰে জীবনে প্রেম, পুণ্য ও শাস্তির 

সামঞ্জগ্ত দেপাইয়। চিহ্নিত হহব? কবে আমাদের কোমন্নে নববিধানের 

কোমরবন্ধ থাকিবে? দয়াময়, যতগুলি তোমার ভক্ত আছেন, সকলেরই 

চিহ্ন আছে; মকলেরই থলায় একটি ক'রে, বুকে একটি ক'রে সোণার 

চাকৃতি থাকে । আমাদের কয়টি এমন সদ্গুণ থাকিবে যে. যে দেখিবে 

আমাদের, তোমার চিহ্নিত বলিয়া বুঝিবে। গোলের ভিতরে যেন আর 

নাথাকি। সমাঞ্জ মধ্যে প্রবেশ করিলে ০সোকে যদি বলে, তুমি কার 

লোক ?-_-মামি তে। কিছুই বলিতে পারিব না। শ্রীহরি, কি দেখে 

তাহার! চিনিবে £ আমি যদি বলি, আমি ভগবানের পুজ্জা করি, আর 

যাহার! পৃজ। রুরে না, তাহার! বলিবে, তাহ। হইলে তুমি নিলোভী হুইতে। 

আমি যদি বলি, নববিধান ভিন্ন আমি আর কিছুই বিশ্বাস করি না, তার! 

১৬৫ 



১৩১৪ প্রার্থন! 

বলে, কই তোমাদের চিহ্ন কই? আমর! জানি, মার লোকের গলায় 

তিনি সোণার চাপরাস চিহ্ন দেন। তখন কি বলিব? ভাবিয়াছিলাম, 

আমাদের দেখিয়া পৃথিবী বলিবে, এরা খুব সাধন ভজন করে। হায়, 

হব্সি! পৃথিবীর কাছে সহানুভূতি পাইলাম না যে; তাই, মা, তোমার 
কাছে ঘুরে ঘুরে কাদিতে কাঁদিতে আসিলাম। আমর! তো জানি না 

যে, লোকের গলায় সোণার চাপরান থাকে । এখন যাহ কোথায়, 

দাঁড়াই বা কোথায় ; ভক্তদের গলায় কি ঝুলিতেছে, প্র একটি দাও 

না,মা। আমরা এখনও ওদলের উপযুক্ত হই নাই। মা, আমাদের 

স্নান করাইয়। এ চিজ দাও। পৃথিবী দেখে বলিবে, এই বার বুঝিলাম, 

তুমি মার। এই রকমে তোমার দলের সকল লোককে চিহ্নিত 
কর । বোগ্াই, মাক্্াজ, সকল স্থানের লোক আমাদের দেখে বুঝিতে 

পারিবে। আমি তা” হ'লে তোমারই হইলাম। মা, চিহ্নিত কর, 

খাটি কর। তা হ'লে কত আহ্লাদ হইবে। আমর! মায়ের, ম! 

আমাদের, আমর! মায়ের, মা আমাদের, এই বসলে নাচিব। আর তা, 

ন। হলে কিছুই হ'বে না। মা, বড় ইচ্ছা হয়, জীবন থাকিতে থাকিতে 

তোমারই হই। মা, দয়া ক'রে আশীর্বাদ কর, আর এ দরজায় ও 

দরজায় যেন ন। বেড়াই, এ সম্প্রদায়ে, ও সম্প্রদায়ে যেন নাযাই। তোমার 

নিদর্শন বুকে রাখিয়া সকলকে দেখাইব। সকলে তোমাকে আদর এবং 

ভক্তি করিবে। [সা] 

শান্তি: শাস্তিঃ শান্তিঃ। 



বৈরাগ্য ১৩১৫ 

বৈরাগ্য 

( হিমাচল, মঙ্গলবার, ২৩শে জ্যেষ্ঠ, ১৮০৫ শক; 
৫ই জুন, ১৮৮৩ থৃঃ) 

হে পিতঃ, হে প্রেমের দৃষ্টান্ত, পৃথিবীতে আস। কিসের অন্ত? 
আপনার জন্, কি জগতের জন্ত ? আত্ম। স্বার্থপর, কি আত্ম! সেবক ? 

হে ঈশ্বর, এ বিষয়ে তো আর তুমি সন্দেহের পথ রাখ নাই। তোমার 
লোক বাহার পরের জন্য পরিশ্রম করিবেন, তাদের হাত, তাদের পা, 

তাহাদের বিদ্যা বুদ্ধি জ্ঞান ধশ্ম এমনি করিয়। স্যঞ্জন করিলে যে, সে 

সমস্ত পরের জন্ক। তাদের মাথাগুলে! পরের চরণে, তাদের চক্ষের 

জল কেবল পরের জন্য পড়িতেছে। তাঁদের ঘর সংসার টাক কড়ি 

সব পরের জন্ত। এ পৃথিবীতে আপনার জন্ত আসে পশুরা। তোমার 

সম্তানের। 'আসেন পরের জন্ত। বাঘ ভালুক যারা, বনের পণ্ড যারা, 

তারাই কেবল আপনার সুখ চায়, আপনার জন্য খেটে মরিয়া যায়। 

তোমার ভক্জক বলেন, আমার যা কিছু ছিল, সব গেল, এখন রক্ত মাংস 

কেটে কেটে দেবো পরের জন্য । হে নাথ, যথা মনুষ্য ধারা, এদের 

ভিতর দেবতার রক্ত আছে। তার! নিজের সম্বন্ধে সব ভুগে বান, 

নিজের সম্বন্ধে বোকা হন, নির্বোধ হন। নিজের বেলা কপণ, পরের 

বেল। উদার ; নিঙ্গের বেল! হাত প। তাদের বুকের ভিতর সেদিয়েছে, 

পরের বেল! পরিশ্রমী | হে শ্রীহরি, তার কি দোষ, তুমি যে ত্তাকে 

এমনি ক'রে গড়িয়েছ। তার বিস্তা বুদ্ধি টাকা কড়ি সৰপড়েযায় 

পরের জন্ত। তাকে রেখেছ উচু জায়গায়, আর তার চারিদিকে 
গড়ান। দয়াসিন্ধো, তার যে ভীবনে সহশ্র ছিদ্র, ভিতরে কিছু রাখিতে 

পারেন না; পাত্রগুলে! নব ছিত্র, যা রাখেল, পড়ে যায়, জলও থাকে না । 



১৩১৬ প্রার্থনা 

আমাদের খাওয়াও, তাতো! ভক্ত-পরিবার বলেন না, তাদের বাড়ীতে 
কেবল 'দাও দাও” শব্দ। দিতে এসেছি, দিয়ে যা'ব। টাকা দেব, 
ভীবন দেব, রক্ত দেব, দিয়ে চ'লে যা*ব। মা, তুমি আপনি যেমন, 
তোমার কথাগুলে। এলোমেলো, চুলগুলো! এলোথেলো৷ ; তোমার অত 

বড় কুবেরের ভাণ্ডার, একট! চাবি নাই, যে য| পাচ্ছে, সব নিয়ে 
যাচ্চে। একবার তোমাকে জিজ্ঞাসাও করে লা, সব লুঠে নিচ্চে4 
সমস্ত বাড়ী খোল! । কেন, ঠাকুর, তোমার বাড়ীতে একটাও কুলুপ 
নাই? তোমার লোকজনগুলোও এ রকম। ঈশা-মুাগলোও & 
রকম দিল্দরিয়া। বাপ যেমন, ছেলেও তেমনি হয়। খুরাও তেমনি | 
দয়াময় হরি, আশীর্বাদ কর, আর যেন শৃকরের মতন ন| হই, কেবল 
দিল্দরিয়৷ হই। পরের সেবাতে জীবনটা! উৎসর্গ করি, ত+ হ'লে শরীরের 
চামড়াখান! সার্থক হ'বে, রক্ত মাংঘ সব সফগ হ'বে। হরি, গরিবদের 

আঙ্জ ছুট! পয়স! দিয়াছি, আমরা যেন জাক ক'রে এরূপ কথান! 

বলি। এই যেন মনে করি, বাপ পিতামহ উদ্ধার হয়ে গেলেন, এই এক 

মুটো চাল গরিবকে দেওয়াতে । মা, তুমি একেবারে স্বার্থশৃন্তা, তুমি 

সর্বতাযাগিনী হইয়। সব ছেড়ে দ্রিয়ে বসে আছ; কেবল ছেলে মেয়ে কিসে 
ভাল হ'বে, জগজ্জন কিসে ভাল হ'বে, এই ভাব্ছ। একটি পাকা! '্মান্ুর, 

একটি পাক! সুমিষ্ট ফল আপনি কখনও খাও না; বল, আমি কেন খাব, 

এ ছেলের জন্ত। আমরাও যেন তোমার মত পরের জন্ত সব করি। 
আমি যে কে, এআর ভাবিব না। সর দিচ্চি পরকে। আর শৃওরের 

মত হব না। তা” ছলে স্বর্গে যেতে পার্ৰ না। স্বার্থপর স্বর্গে যেতে 

পারে না। তাত্র বড় কষ্ট। মা, তুমি যখন বিচারাসনে বসে বল্বে, 
ওরে, পরের জন্য কি করেছিস? তখনকি বলিব? মা, আমর! যদি 

তোমার বিচারের সময় বলিতে পারি, কেবল পরোপকার করেছি, তুমি 



স্বররাজা ১৩১৭ 

অমনি সোণার মুকুট দিবে। তোমার মত নিঃম্বার্থ হইয়। যে পরোপকার 
করে, আমি নিশ্চয় জানি, স্বর্গে তাহার জন্ত উচ্চ আসন আছে। হরি, 

পোকার মত যেন না গাকি, কেবল পরের সেবা করি। পাপী যাবা, 

তাদের কাছে ভগবানের পবিত্র সুখ আমনুক, এর! সুখী হউক, এই 

কেবল ভাবিব; যেন সব পরের জন্য দি, নিজের জন্ত যেন ন1 ভাবি। 

মা, আমাদের এই আশীর্বাদ কর, তোমার চরণে থাকিয়। আমর! যেন 

নিঃস্বার্থ হই। স্বার্থপর হইয়। আর থাকিব না। পরের জন্ত প্রাণ দিয়! 

বৈকুগ্ঠে স্থান পাইব। [সা] 

শান্তি: শান্ডিঃ শান্তি; ! 

স্বর্গরাজ্য 

( হিমাচল. বুধবার, ২৪শে সোষ্ঠ, ১৮০৫ শক 
৬্হ ভুল, ১৮৮ থুঃ ) 

হে দয়াময়, হে স্বর্গরাজ, হৃদয়ের ভিতরে যে ছবি ঝআ্াকিয়৷ দিলে, 

তাহার সায় বাহিরে তো৷ কিছুই দেখিতে পাইলাম লা। মনের ছবি 

কবে, ভগবান্, বাচিরে হইবে? ভিতরে এক প্রকার, ঠাকুর, বাহিরে 

আর এক প্রকার। কি মনোহর ন্বর্নরাজ্যের ছবি ভাবুকের হৃদয়ে 

তুমি অঞ্চিত করিয়াছ। কিছু কাজ না থাকিলে তাই দেখি, আর 

ছবির ভিতর বেড়াই। হে পিতঃ, খন বাহিরের কাজকন্ধ থাকে ন।, 

তখন কল্পনার ব্রাজ্যে সেই ছবি দেখি। যখন পৃথিবী কষ্ট দেয়, তখন 

সেই ভাবী রাজোর দিকে দৃষ্টি করি। প্রেমময়, যখন বাহিরের সাধক 
তক কলহ করেন, তখন সেই মনের ভিতর শাস্তি-পরিবারকে দেখি। 

যখন মনের ভিতর কষ্ট হয়, তখন হিমালয়ের শীতল বাধুতে মনকে 



১৩১৮ গ্রার্থন। 

ঠাণ্ডা করি। হরি, মনের ভিতর তো! সব রেখেছ) তার সঙ্গে বাহিরের 

বড় তফাৎ। সে রাঞ্জ্ আর এ রাগ্যে অনেক তফাৎ। হৃদয়ের ভিতর 

সকলে খিল্ খিল্ করিয়া হাস্ত করিতেছেন, পরস্পরের কাধ ধরাধরি করিয়া 

বেড়াইতেছেন। দেখ, হে হরি, বাহিরে কি কলহ বিবাদ! অন্তরে যদি 

প্রেমের রাজ্য বিস্তার করিলে, মা অন্তর্যামিণি, বাহিরেও তেমনি কর। 

একটু একটু, ঠাকুর, দেখিতে দাও ; তোমার পায়ে ধরি, অনেক বৎসর 
গত হইল, সেই অন্তর রাজোর শিকির শিকি যদি বাহিরে দেখিতে পারি । 

সেই হর্গরাজ্য, দীনবন্ধো, বাহিরে কর। ভিতরে যদি এ বলকম না থাকিত, 

কোথায় যাইতাম ? তাইতে তোমাকে বলি, ঠাকুর, দুঃখ বিপদের সময় 

এমন একট! জায়গ| ক'রে রেখেছ যে, সেখানে গেলে স্থখ হয় । সেখানে 

কেবল মিলন। মা, তোমার পায়ে পড়ি, এই বেল। নধবিধান এসেছেন, 

এই বেল। আরস্ত কর। বাহিরে সে মিলন নাই; মা লম্ষ্ি আমাদের 

পরিবার সংসার সেই রকম ক'রে দাও। তাহা হইলে গ। গ শবে তোমার 

প্রেমের রাজ্য পৃথিবীতে হইবে। ঠাকুর, তোমার কি এই ইচ্ছ। নয় যে, 

বাহিরে সেই রাজ্য হয়? ই, তোমার ইচ্ছ। বই কি। ছে হরি, সকলকে 

এই কথা ব'লে দাও, যেন শীঘ্র শীত্ব তোমার স্বর্গরাজ্য আনে। আমাদের 

মন সেই রাজ্যের জগ্ত ব্যাকুল হইতেছে । হে পিতঃ) আমরা যেন ভিতব্রে 

তোমার স্বর্গরাজ্য লুকাইয়া না রাখি। আমরা যেন বাহিরে স্বর্গরাজ্য 
আনিতে পারি। মা, আমাদিগকে এই আশীর্বাদ কর, আমর! যেন 

তোমার শ্রীপদে পড়িয়৷ দেখি, সেই স্বর্থরাজা বাহিরে আসিতেছে, 

সকল নরনারী আনন্দধ্বনি করিতেছে; এই দেখিয়। শুদ্ধ এবং মুখী 

হইব। | সা] 

শাস্তি; শাস্তি: শান্তিঃ ! 
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সদলে স্বর্গে গমন 

হিমাচল, বুহস্পতিবার, ২৫শে জ্যেষ্ঠ, ১৮*৫ শক; 

৭ই জুন, ১৮৮৩ খৃঃ ) 

হে পিতঃ, হে পতিতপাবন, দলছাড়। আমর! তে। কিছুই নই) 

আমাদের স্বতন্ত্র তো নাই। দীনবন্ধো, আমর! এক। একা বৈকুষ্ঠের 
পথে যাইতে পাবি না। এই যে সকল কলহ বিবাদ হিস! ছেষ, এই 

সকল আমাদের বুঝাইয়। দিতেছে যে, প্রভে।, দলছাড়া কিছুই হইবে না। 

এরা নব এক রাস্তায় চলিতেছে; কিন্তু কেহ কাহারও মুখ দেখিতেছে 
ন।| সকলে মনে করিতেছে, জীবনান্ত হইলে তোমার কাছে গিয়! 

'ঝপিবে; কিন্তু পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃভাব-যোগ নাই। এক] এক! 

যাইবার হইলে, ভগবান, এত দিন কি কেউ স্বর্গে যাইত না? একত্র 
স্বর্গে যাওয়া যখন ঠিক হইল, 'তখন পরম্পরের সঙ্গে ইহার কেন মিলন 

করিবে না? এর! যেন কোথ। থেকে গুক্বাণী শুনেছে যে, জীবন 

শেষ হ'লেই হহাদের জন্ত স্বর্গ হইতে রথ আসিবে । মা, তবে এরা 

কেন আমার কথা শুনিবে, আমার উপদেশ মানিবে? এর! বলিবে, 

“মা আমাদের বৈকুণে লইয়। যাইবেন, তুই কেন অমন করৃছিন্। এই 
দেখ, আমর! ঝগড়া ক'রেও একতারা বাজাইতে বাজাইতে রথে চড়িয়। 

স্বর্গে বাইতেছি।” ভগবান্, এ ম্বপ্রভাব এদের দূর কর। তোমার 
বর্গের দ্বার কি এমনি খোলা আছে যে, রাগ লোভ নিয়ে বাওয়! যায়? 

তোমার দ্বারী কি দরজা! খুলে দেবে এদের? তবে কেন চোক বুজে 

যোগের ক্ষেত্রে বসে থাকিব? কেন হিমালয়ের উপর হিমে বসে 

যোগ শিক্ষা! করিব? কেন আত্মবিনাশ করিব? বামন হ'য়ে চাদ 

ধরিতে পারি বদি, পাপী হয়ে স্বর্গে যাই বদি, তবে কেন কট করিব? 
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এ কথ! ওদের কে বলেছে, এ কথা ওরা কোথায় গুনেছে ? ভগবতি, 

দেখিতেছ তো, মিথ্য। অপবিত্র বিশ্বাস থাকিলে কি হম়। নববিধান- 

বিশ্বাসী হইলেও, এ যে মনের ভিতর একটু বিষ ঢুকেছে, ওর! ভাবি- 
তেছে, এক! এক। স্বর্গে যাবে। মা, ধমক দিয়া ব'লে দাও, ওরকম 

ক'রে কাম, ক্রোধ, লোভ লইয়! যেতে পাবৃবি নি। কি সাংঘাতিক 

রোগ !! মানুষে মিছি মিছি জাল কাগজে লিখেছে, এ সৰ লয় 

হ্বর্গে যাইতে পাইবে, আর তাহাতে তোমার নাম সই ক'রে দিয়েছে। 

এ পাপগুলি না ছাড়িলে স্বর্গে যাঁওয়। হচ্চে ন। হে দীনতারিণি, 

আমাদের শুভবুদ্ধি দিয় বুঝাইয়া দাও, এই পাপগুলি ধুয়ে তবে স্বর্গে 

যা'ব। পরিত্রাণটা ক'রে দাও আগে, তার পর স্বগে গমন। মা, 
আমাদের ভুল ভ্রান্তি দুর ক'রে দাও, তার পর আমর! ভাল হইৰ। 

মা, আমাদের এই আশীর্বাদ কর, যেন তোমার চরণে পড়ে থেকে, সকল 

পাপ দূর ক'রে, স্বর্গে যেতে পারি । [সা] 
শান্তি: শান্তি শাপ্তিঃ! 

পুণ্যবল 

( হিমাচল, শুক্রবার, ২৬শে জোষ্ট, ১৮০৫ শক; 
৮ই জুন, ১৮৮৩ খুঃ) 

হে প্রেমসিন্ধো, হে পবিত্র বিচারপতি, মাতৃক্রোড় বিচারের আসান, 

ইহ1 কি আমর! বুঝিতে পারি? দয়াময়ী ম৷ বিশি, তিনি কি আবার 

বিচার করেন? বিচারের কথ মানুষ সহজে মনে করিতে চায় না, 

সেই জন্ত কেবল তোমার দয়াপ্ন কথাই বলে। মা, তুমি যখন আমাদের 

পাঠাইলে, তখন বলিয়াছিলে, “তোমর। সত্যধন্ম পালন করিবে, দস্সাব্রত 
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সাধন কর্রিবে।” তুমি প্রেমের সাগর, ত৷ জানি । এইত ভবে আমিলাম, 

এইত সংসারে এত কাল কাজ করিলাম। কি কাজ করিলাম, ঠাকুর, 

একবার হিসাব লও দেখি। পরলোকের কাজ অতি অল্পই করিয়াছি। 

সকলেই এক দিন চলিয়া যাইবে। কে বিধবার উপকার করিল? 

পরসেবার জন্ত কে কত পরিশ্রম করিণ? আপনার সংসারের খাওয়! 

দাওয়া, মান মর্যাদা কে কত পরিমাণে পরের সুখের জন্ত ছাড়িয়াছে? 

লক্ষ লক্ষ টাক। আন্ুক, মন টলিবে না, এ কে বলিতে পারে 1? লিহবা 

কখনও মিথ্যা কথ। বলিবে না, কে এই প্রতিজ্ঞা করিতে পারে 1? জীবন 

শেষ হইতে চলিল, এখন, হে জগদীশ্বর, আমাদিগের কি গতি হইবে? 

বাদ্ধক্য মধে) এখন কি কেহ প্রেম পুণ্য অন্বেষণ করিবে? জগদীশ, এমন 

কে, বল দেখি যে, পুণ/ সাধনে মন দেবে? একি পুর্ণ যৌবনের অবস্থ। ? 

তবে কি ভবে আন! বুথ! হইল? আমাদের দলের লোক বিচারে উচ্চ 

আনন যদি না পাইলেন, তবে নববিধানের লোক কি করিল? আমার 

দলের লোক বলিবে, অন্ততঃ এক শত বিধবার সেবা, করেছি, দুঃখী 

হয়েছি, যে অবস্থায় ছিলাম, তার চেয়ে অনেক নাচু হইয়াছি, পরের জন্ত 

অনেক অপমান উৎপীড়ন সয়েছি। আমার প্রতোক বন্ধু যখন এই 

রকম করিবেন, তখন আমার মন প্রফুল্ল হইবে । মা, এরা বিচারকে ভয় 

করে না কেন? এখনি ষদ্দি তুমি বিচারের পরিচ্ছদ প'রে এসে বল, 

বল্ দেখি, তোর। খ্বার্থপরত। ছেড়েছিস্? পঁচিশ বৎসর সাধন করিতে- 

ছিস্, এখনও কিছু হ'লো না? এই ঝ'লে যদি, মা, তুমি চটাস্ চটাস্ 

করে চড় মার, আমরা আর তোমার বিচারের সিংহাসনের দিকে মুখ 

তুলিতে পারিব না। হরি, মৃহ্যুর আগে মামাদের ভাল কর, আর 

পাপযেন না করি। কত বড়বড় পাপ করি । তোমাকে কম ভাল- 

বাসি, ভাইয়ের সঙ্গে মমিল। এই যে পাপ রিপুগণ, ইহার! এখনও 

১৬৩৬ 
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আমাদের সঙ্গ ছাড়ে নাই। তোমার ছেলেগুলো এখনও রিপুপরতন্ 

হ'য়ে ঝগড়া করে । ২৫৩০ বৎসর সাধনের পরেও ইহাদের মনে হিংদ! 

হয়, লোভ হয়। সাধন তবে ভিতরে পৌছয় নি। কত জল গায়ে 

ঢালিলে, তবুও শুদ্ধ হইল না, ঠা হইল ন1, নরকের আগুন নিবিল না। 

দীনবন্ধে, তবে বুঝিয়া দেখ, এদের ভাল করিতে কত দিন লাগিবে। 

মা, তোমার দয়ার ঝড় এনে এদের পাপগুলো৷ উড়িয়ে দাও । আমর!, 

ভাবিতেছি, কোন রকমে জিতেগ্র্িয় হয়েছি তো, আমর! কটি ভাই 

হরিপদ চাই, তাহ! হইলেই হইল। লোভ টোভ সখযাবে। বল্বো, 

দেখ, ভাই, সাধনের বলে ভাল হয়েছি, রাগ লোভ সব ছেড়েছি, আমরা 

কেবল চুপ ক'রে বসে ব্রহ্ষধ্যান করি | মা, আমাদের উদ্ধার কর। ম,, 
আমর! যেন ভবে আ'মিয়। নিজের কাজগুলো করিয়া লইয়াছি, এইটি 

বুঝিতে পারি । মা, আমাদের এই মাশীব্বাদ কর, আমরা যেন তোমার 

কাছে থেকে, শমনকে ফাকি দিয়া, কেবল ব্রহ্গজূধে সুখী হইয়া, কাল 

কাটাইতে পারি । | সা] 

শান্তি শাস্তি শান্তিঃ! 

এ এ ৮ সপ কস. 

বূপদর্শন 

( হিমাচল, শনিবার, ২৭শে স্যেষ্ট, ১৮০৫ শক) 

৯ই জুন, ১৮৮৩ খুঃ ) 

হে জননি, হে আলনাময়ি, তুমি আমাদের দেবতা হইয়ছ, তুমি 
মামাদের আনন্দ এখনও হও নাই। তোমার পুজা করিতে শিখিয়াছি, 
তোমাতে সখী হইতে শিখি নাই। কত বস্তর সঙ্গে, হে হরি, তোমার 

তুলন! করি; কখন চাদ বলি, কখন ফুল বলি, কখন সুধা বপি। 
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জগদীশ, এই সকল উপমা মৌথিক কি নয়? সুধা থেণে যেমন হয়, 
তেমনি কি তোমার উপালন। করিলে হয়? জীখর, শীঘ্র আমাদের 
মিথ্যা কথা থেকে উদ্ধার কর। সাধু ভাষায় কথা কই, রূপক পদ্ধ 
সুললিত ভাষ। মুখ দিয়ে আপনি বাহির হইতেছে । কিন্তু, মা, তোমাকে 

যদ আমর! দেখিতাম, তা” হ'লে আমাদের মন গলে যেতো। যে 

গোলাপের মত তোমাকে দেখে, তার কি ছুঃখ থাকে? সেযেধন্ত। 

তবে এই যে রূপক তুলশাগুলে!। দি, তা৷ যেন মিথ্যা ন। হয়। মা, তোমার 

মুখ দেথে বলি, ঠিক টা্দের মতন। উপাসন। করিতে আদিলাম, তোমার 

মুখ দিয়। কি ঠিক চাদ দেখা যাইতেছে? আমর দেখিতে পাই, যদি 

তোমায় একটি ফুলের মত বলি, তা” হ'লে মন কোমল হইবে। মা, 

এখনও তোমাকে একটু কাঠের মত ভাবি, তুমি তত নরম নও । এখন 

আমাদের সে রকম হয় নাই, এখন যেন পিতার হাত, একটু শক্জ। মা 

বলে ডাকিতেছি যখন, তখন শ্ুকোমল ভাব পাইব ব'লে। হে হরি, 

তুমি মন ভোলানে শ্রীহরি হও। আমার মা যে ভারী শীতল, মন মুগ্ধ 

করেন, এই ভাবে দেখিতে দাও। াদমুখ হও বদি, খুব ভাল ক'রে 

দেখিতে দাও। তোমার কাছে বনি, আর তোমাকে দেখি। সকলকে 

বলি, মা কেমন, যেমন লক্ষ লক্ষ গোপাপ ফুল ফুটেছে, তার সৌন্দর্য্য 

সৌরভ চারাদকে বাহির হহতেছে। স্থথের চাদ, সুখের বসন্ত, এহ রকম 

মনে অনুভব কার । তাহ। $ইলে ছেলে যেমন মা ছেড়ে থাকতে পারে 

শা, বন্ধু যেমণ বন্ধু ছেড়ে থাকৃতে পারে না, আমরা তেমণি হই। কেবল 

তোমার কাছে থাকব, আর ছাড়িব না। এই পকমহইলেঠিক। মার 

এখন যে রকম, যেশ ধশ্মের একথাণা ছে'ড়া ভাঙ্গ। ঘরে রহিয়াছি। এই 

পাহাড়ে দুহ দিন একট। ভাড়া বাড়ীতে আছি, তোমাকে একটা ভাঙ্গ। 

শ[লগ্রামের মত দেখিতে আসি। হহ শ্রীহরি, কবে এ ভাব দেবে, এমনি 



১৩২৪ প্রার্থনা 

ক'রে মাতাবে, সে চাদকে কবে আনিবে? সে সুধা কবে আমাদের 

মুখে ঢ'লিবে? মা, তুমি প্রেমকুম্ুমবিকাসিনী, ভক্তহৃদয়বিলাসিনী। 
দেখিলেই (প্রমকুস্গুম ফুটে উঠিবে, দেখিলেই ভক্তগদয় প্রফুল্ল হইবে । 
মা, সেই দূপ কবে এই পাহাড়ে দেখাইবে। কবে, মা, কোমল হাতটি 
মাথায় লাগিবে, মাথ| জুড়িয়ে যাবে, বুকে রাখিব, বুক জুড়াবে ? হাতের 
গহনাগুলি গায়ে ঠেকিবে, ঠিক বুঝিতে পারিব, তোমার আচল ধরেছি। 
মা, সুধামাখা রূপ দেখাও । হে অমুতপায়িনি, একবার আমাদের এইট 

আশীর্বাদ কর, আমর! যেন, যেখানে কোটি চন্দ্র উঠেছে, সেইখানে যাই । 

মা, তোমার শ্রীপাদপস্মের সৌরভে ডুবে যাব, মত্ত ভব, যে রূপ কখন 

দেখিনি সেই রূপ দেখিয়! শুদ্ধ হ'ব । [সা__] 

শাস্তি: শান্তি শান্তিঃ। 

হরিদর্শন 

( হিমাচল, রবিবার, ২৮শে জ্যেষ্ট, ১৮০৫ শক; 

১০হ জুন, ১৮৮৩ খৃঃ) 

হে প্রেমস্থরূপ, হে সচ্চিদানন্দ, যে পুতুল পুজা করে, সে পুতুল দর্শন 

করে। আমর! কি সত্য দেবকে পৃজ। করিয়া দেখিতে পাইব না ? আমাদের 

বিশ্বাস যদি পৌত্তলিকদিগের অপেক্ষা জলন্ত না হইল, তবে আমাদিগের 

জন্ম বৃথা । আমাদের ইষ্ট দেবভাকে, প্রিয় পিতাকে দর্শন করিব লা? 

তবে কি করিতে ব্রাঙ্গঘমাজে আমিলাম ? দুর্গা, কালীর মন্দিরে কেন 

প্রবেশ করিলাম ন1? রাম, কৃষ্ণের কাছে কেন প্রাণ উৎসর্গ করিলাম 

না? হে প্রেমন্বরূপ, বল, আমাদের কি হবে? আমর! কি অভাগা” ? 

সকল দেবত। আপন আপন মক্ষিরে ভক্তমগ্ডগীর মধ্যে প্রকাশ হইল, 



তরিদর্শন ১৩২৫ 

কেবল ব্রহ্গদেবত। কোথায়ও নাই; এই কি আমাদের বিশ্বাস? এই 

জন্য কি আমরা এত বৎসর ঈশ্বর ঈশ্বর করিলাম? এই কি ব্রাঙ্গসমাগ্জের 
পরিপক ফল? তবে ব্রাহ্মপমাজ দুর হউক। সকল ধশ্মের লোকেরা 

আনন্দে নৃত্য করিতেছে, কেবল আমর। শোকের চিহ্ন পরিয়া রহিয়াছি ? 

কারণ সকলে নিজ নিজ দেবশাকে দেখিয়াছে, কেবল আমর! দেখি 

নাই। সকলের ঈশ্বর হৃদয়সরোবরে দেখ। দিলেন, কেবল আমাদের 

ঈশ্বর দেখ! দিলেন না। আমরা ঈশ্বর ঈশ্বর বলিয়৷ ডাকিলাম, সেই 
ডাক। ফিরিয়া আসিল। আর কত দিন তোমায় ছাড়িয়া থাকিব? 

এ অদর্শন-যন্ত্রণা' যেন কাহারও না হয়। পৌত্তলিকের ঠাকুর পাথর, 
তাই সে তাহ! দেখিয়া দেখিয়া! হাপিতেছে। আর আমর! নিরাকার 

দেবত। বলিয়া কাদিতেছি। হে পিতঃ, এ কি উপহাসের কথা নয়? 

যখন তোমাকে মানিয়াছি, তোমাকে বিশ্বাস করিয়াছি, তখন অবশ্াই 

তোমাকে দেখিবই দেখিব। যদি বল, কিসে দেখবি? বিশ্বাসে। 

আমি নিরাকার, আমার রূপ নাই। চিন্তা করিয়া দেখবি? আমি 
বলিব, লা। দেশ ঘুরিয়া ঘুরিয়া কষ্ট করিয়া! দেখিব না, আব্দারে 
ছেলে যেমন বলে, আমি এখনি দেখিব, আমাকে চাদ আনিয়! দাও, 

সেই দরের লোক আমরা । এখনি এস, কাছে বস, আমাদের দেখা 

দাও, আমর কৃতার্থ হইব, সুখী হইব। বু দেশ ঘুরিয়া ঘুরিয়া, 
তীর্থ করিয়া, মা! ম! বলিয়া! চিৎকার করিয়। যে দেখ! পে দেণা আম।- 

দের নয়। এই তুমি. এই আমি, তোমার আবির্ভাব উজ্জ্বল, নয়নে স্নেহ, 

কাপড়খানি পুণ্যের, মাথায় মুকুট, প্রেমের হস্ত অন্ুরাগের স্থকোমল 

বক্ষ ভালবাসার স্তনে স্থশোভিত । এই যে মা, ইহাকে ভালবাসা ও দেখ। 

একেবারেই হয়। যদি এই দেখ! দেখাও, হরি, তবেই ব্রাহ্গধর্্ম সফল 

হ'ল, না হ'লে কাঠ পাথর খাওয়াই সার হ'ল। সকলে এত টাক পাইল, 



১৩২৩ প্রার্থন৷ 

হুরিধন কেবল পাইল না। মানুষ সব পাইল, কেবল সব্বারাধ্য হব্পিকে 

পাইল না। পীড়ার সময় মা বলিয়! রোদনই সার? মা উধধ দেন না|? 

আনন্দময়ি, তোমার পূজ। শ্মশানে 1? জগদীশ্বর জগদীশ্বর ব'লে সকলের 
ছুঃখ দুর হয়, তাহ! যদি না! হ'ল, তবে ধিক সকলকে । হি, কোথায় ? 

এস। কষ্ট করিয়া ভাকিলে এস না, তাহা৷ হইলে মনে হইবে, ভাবিয়া 

ভাবিয়৷ একটা মা বাহির করিলাম। পাছে কল্পনা! করিয়। একটা রূপ 

দেখি, তাই ঝলি, যে রূপ সহজে পাইব, তাহ দাও | আমার মা বলিতে- 

ছেন, এই যে তুই আমার কোলে, আয় স্তনের ছুপ্ধ খাবি আয়। আমি 

বলিতেছি, কৈ. ভূত পাকি? মা, দেখ, এমনি অবিশ্বাসী ছেলে । ঘরে 

ম! রহিয়াছেন, ছেলে বলে, কৈ। মা, এই কিয় দাও, তোমাকে ছাড়িয়া 

যেন কোন কাক না করি। তোমার সম্মুখে এই প্রতিজ্ঞ করিতেছি, 

তোমাকে সকল কাজে দেখিব। দিন ফুরাইয়। গেল, কিছু হইল ন।। 

মা এক ঘণ্টা কাছে বপিয়া ব্রহিয়াছেন, আমি দেখিতে পাইলাম ন1। 

কোথায় হৃদয়ের কমল? কোথায় শিরাকার হরি? কোথায় হদয়- 

বিলাসনী?7 এ স্ব ভাবের কথ।। দয়াময়ি, শীঘ্র শান্র এস। এহ যে 

কোটিহ্য/বিপিন্দত রূপে তুমি বলিতেছ, এই আমি তোদের সম্মুখে, 
দেখ, দেখে আমার রূপসাগরে মগ্ন হও । এক মুষ! েই সাইনা পর্বতে 

[আভোবধ। কূপ দেখলেন, আর শিষ্েেরা শিয়ে থাকিয়া নিরাশ হহয়। 

রহিল, দেখিতে পাইল না। মা, এ শতাব্বাতে যেন তাহা না হয়। 

যেখানে যারা তোমার নববিধানবিশ্বাপী, তাদের মধ্যে কেহ যেশ 

তোমার দর্শণে বঞ্চিত না হয়। জগদ্ধাত্রি, এই কর, যে বখন তোমাকে 

ডাকবে, প্রাতে, মধ্যাহ্হে, সন্ধ্যায়, সকল পময়ে দেখ। দিবে । আনন্দমগ়ি, 

এস, ভক্তদের সঙ্গে বস, আমাদের নবঝবিধানবাদারা যেন উপাননার ঘরে 

অন্ধকার লা দেখে। মা, আমাদের এহ আশীব্বাদ কর, তোমার 



জামাই ষষ্ঠী ১৩২৭ 

মুখখানি দেখিয়া, তে'মার কোমল রূপে তদগতচিত্ত হইয়া, আমর। শুদ্ধ 

ও সুখী হইব। [মর] 
শান্তিঃ শান্তি: শাস্তিঃ! 

জামাই বষ্টী 

( হিমাচল, সোমবার, ২৯শে টজ্ষ্ঠ, ১৮০৫ শক 
১১ই জুন, ১৮৮৩ খুঃ ) 

হে দয়াসিন্বো। হে গৃহদেবতা, তোমার গৃহ মধ্যে আজ অনুষ্ঠান 

হইতেছে । কোথায় বা পিতা মাতা থাকিত, কোথায় ব৷ পুত্র কন্তা 

থাকিত, কোথায় বা শ্বশুর জামাত! থাকিত, ঈশ্বর, যদি তুমি নিজ 
মঙ্গলহস্তে এই শুভ জামাতৃ-অনুষ্ঠান না করিতে? হিন্দুস্থানে কে ইহ৷ 

করিত? গৃহস্থের বাড়ীতে ইহা কে করিল? হরি বলিলেন, আমিই 

জামাতা আনিল।ম, আমিই তাহাকে স্থখের বস্তু কব্রিলাম, আমিই 

তাহাকে পরিবারের মধ্যে নৃতন সম্পর্ক করিলাম। পরমেশ্বর, পুত্র 

ঘরে থাকেন, তাহার সম্পর্ক ঘরের। কিন্তু বখন দেখি, বাহিরের 

সম্পর্ক ঘরের কর, তখনই আশ্যধ্য তইতে হয়। কোন্ সমাজ, কোন্ 

দেশ, কোন্ জাতি, কোন্ পরিচয়ে পরিচিত, কেহ কিছুই জানে না। 

শুভ বিবাহের পূর্বে কে জানে, কে আসিবে, কাহাকে কন্তা দিবে ; কিন্ত, 

হে হরি, পরিবারের কল্যাণের জন্য তুমি দুর দেশ হইতে জামাত৷ আনিয়া 

দাও। কেহ জানিত না, কে। না জানিয়।, না শুনিয়া বিশ্বাম করিল, 

ভালব/সিল, স্নেহ করিল। হে ভগবন্, পারিবারিক সম্বন্ধ কি আশ্চর্য্য ! 

অপরিচিতকে কেন এত ভালবাস ? এত আদর কেন? ইনি অতিথি 

নহেন, চিরদিন থাকিবার। এই জন্য, মা, তুমি শ্বশুর শাশুড়ীর মনে 



১৩২৮ প্রার্থন! 

ন্নেহ মমতা উদ্দীপন করিলে, কন্তাব্র মনে নূতন প্রণয়ের সঞ্চার করিলে। 

কন্তা জামাইয়ের যেরূপ নুতন সম্বন্ধ কর, সেইরূপ পিতা মাতাও নুতন 

সম্বন্ধ দেখিতে লাগিলেন। একট! নৃতন প্রণয় সংঘটিত হইল। নূতন 
ফুল দেখে জামাই বলিয়া বাড়ীর লোকের! সকলে আনন্দ করিতে 

লাগিল। ছোট ছেলের! গিয়। কোলে উঠিল। পিতঃ, এ সব না ভাবিলে 

বুঝা যায় না; কিন্তু দেখিলে সব কাজে তোমার জ্ঞান ও নিগুঢ় প্রেম, 

দেখ! যায়। সকলের ঘরে আজ, আনন্দময়ি, জামাতৃগণকে লহয়। শ্বশুর 

শাশুড়ী সুখী হউন, সকল মা বাপের হৃদয় আনন্দিত হউক। বাহারা 

কন্যাধন পাইয়াছেন, তীহারা ধন্ত। নাথ, বিশেষ তোমার ভক্তর ঘরে 

এই জামাতৃসম্বন্ধ দিয়াছ। আমাদের তুম মানুষের সঙ্গে সন্বদ্ধ কর 

নাই, কিন্ত প্রকাণ্ড একটা রাজ্যের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ। আমাদের 

জামাতা কুচবিহারের রাজা । আমরা সেই কুচবিহার রাজ্যের আদর 

করিব। আমাদের কন্তার সঙ্গে জামাতার সম্বন্ধ হইল, আর, ঠাকুর, 

তোমার আদেশে বাঙ্গালা দেশের সঙ্গে কুচবিহারের বিবাহ হইল। 

ভগবন্, তোমার ভাব কে বুঝিবে? তোমার মঞ্গলময় ইচ্ছা পুর্ণ হউক। 

তোমার আশীর্বাদ কথ ও জামাতার মস্তকের উপর পড়ুক। দেশের 

সঙ্গে দেশের মিল হউক! এক রাজ্য কনম্তা, আর এক রাজ্য জামাতা । 

দেশে দেশে বিবাহ হইল, দেশে দেশে মিল হইল, এই জন্ত এই বিবাই 

হইয়াছে । তোমার হচ্ছ পুর্ণ হউক । পিতা মাতা কন্তাকে ন্নেহ করে, 

পুব্রকেই শ্নেহ করে; কিন্তু আবার একটি আমিল, সন্তান না হহয়াও 

সন্তান, পুত্র না হইয়াও পুত্র। ভগবন্, এ প্রহেলিকার 'অর্থ কে বগিতে 

পাবে? যেছেলে নয়, সে কেন ছেলে হইবে? তবে নাকি, ঠাকুর, 

আমাদের শ্গবান্ যাহ! করেন, তাহাই করি। তুমি যারে আদর কর, 

আমর! তাহাকে আদর করি। তুমি যাহাকে অভ্ার্থন করিতে আদেশ 
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কর, জানি না, শুনি না, তবু তাহাকে ঘরে লই, কন্তা তাহার হাতে দিই । 

ম৷ যাহাকে আনিয়। দেন, তাহাকে গ্রহণ করি। অন্ত সম্পর্ক মানুষে 

করে। শাবকের প্রতি স্নেহ সকলেই জানে । এ সম্পক? হরি, বুঝ! 

যায়। তার পর এই যে নূতন জামাতার সম্পক: হহা৷ কি আর সামান্ত 

মুখ “জ্ঞানী বুঝিতে পারে? ভগবন্, তুমি স্বর্গ হইতে বলিতেছ, গৃহস্থ, 
এই যে পূতন মানুষ দিলাম, এ তোর জামাতা । জানিস্, না জানিস্, 

আমার জিনিষ গ্রহণ কর্। অমনি স্বর্গে শঙ্খধবন হইল। গৃহস্থ আনন্দিত 

হইয়া গ্রহণ করিল। ভগবন্. তুমি সব জান। ছোট ছোট পারিবারিক 

ব্যাপারে তোমাকে কেহ বুঝে না। হইহারাততর তোমার জ্ঞান দেখ। 

ঘায়। সকল জামাইয়ের গ্বদয় ধন্মে পুন হউক। দয়াসিন্ধে। দয়া করিয়। 
তুমি আশাব্বাদ কর, এই জামাহ যষ্ঠী হিন্দুস্থানে শুভ ফল প্রদান 

করুক। | সা--] 
শান্তঃ শাস্তিঃ শান্তঃ! 

পরিবার ও দল 

( হিমাচল, বুধবার, ৩১শে জ্যৈষ্ঠ, ১৮০৫ শক । 

১৩ই জুন, ১৮৮৩ খুঃ) 

হে পিতঃ, হে পরিত্রাতা, ছুইটি জিশিষ ভাল হইলে, তবে জগতের 

তাল হওয়। আশ! করিতে পারি। যদি পরিবারটি ভাল হয়, আর দলটি 
ভাল হয়, তাহ হইলে আশ! করিব, পৃথিবী নববিধানকে বলিবে ঠিক্। 
আর এ ছুইটি যর্দি ভাল ন! হয়, তবে, হরি, কেন পৃথিবী এদের গ্রহণ 

করিবে? পিতঃ, ধার। এত দিন তোমার পুজ। করিলেন, তার! যদি ন। 

তাল হন, তবে কি হ'বে? সকলেই বপিবে যে, কোন্ বাড়ীতে ভগবানের 
১৬৭ 
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লীল! হইয়াছে, অমৃনি পৃথিবী চেঁচিয়ে বলিবে, এই বাঁড়ীতে। লোকে 
যখন জিজ্ঞাস করিবে, কোন্ পরিবারে পিতার নববিধানের মহিম! বেশি 
পড়েছে, পৃথিবী বলিবে, এদের কাছে । এবাড়ী হরির বাড়ী, এতে কি 

আর তুল আছে? মা, এ বাড়ীতে বদি পাপ, অবিশ্বাস, অধন্ম ঢোকে, 

আর এই পরিবার ছারখার হ'য়ে যায়, কে বলিতে পারে, কি হইবে ? 

আমার পরিবার যদি তোমার পরিবার হয়. আমার বাড়ী যদি তোমার 

বাড়ী হয়, তবে আমি সকলকে দেখাব, দেখ, আমার সকল বস্ততে হরি,__. 

চান্সে হরি, ডালে হরি, বিছানায় হরি। প্রেমের সুগন্ধ, পুণ্যের ধৃপ ধুনো 

দেখ। আর আমার দল যদি তোমাগ হয়, তা” হলে পৃথিবীকে বলিব, 

দেখ, কত বিভিন্ন এক হহইয়াছে। আর তা” বদি ন৷ হয়, পৃথিবী বলিবে, 
আগে আপনার দল সাম্লা, তবে আমাদের কাছে প্রচার করিস। কত 

লোকের কাছে কত অপমান সহিব। এরা কি তোমার কাছে শুনেছে, 

ঘর অপরিষ্কার রেখো, খবরদার, ফুল এনে না, আমি যাতে তুষ্ট হই, তা? 

করো না। মা,তুমি কি এ বলেছ? না, কখন তো বল নাহ, ঘর 

অপরিষ্কার রাখিতে | চাড়ালদের মতন আমাদের ঘর। অবিশ্বানের 

শাস্তি বজজবধ্বনিতে এখানেও আসিবে । এবর। আর কবে ভাল হবে? 

এর! তো৷ অবিশ্বামে তোমাকে অনায়াসে বলিতে পারে, ভগবতি, এ তোমার 

বাড়ী নয়, এ আমাদের বাড়ী । মা ভগবতি, আমি কত বার তোমাকে 

আনিলাম, আর এর৷ তাড়িয়ে দিলে। আর দলের লোকের কাছে কত 

কেদে কেটে পায়ে ধরে তোমাকে আনিলাম, আর এরাও তোমাকে 

তাড়িয়ে দিলে । মা, যে ছু'টি সাক্ষী পা'ব, মনে করেছিলাম, তাহাদিগের 

কাহাকেও পেলাম না। ঘর আর দল। আমি পঁচিশ বৎসর সাধনের 

পর এদের বাবু করিলাম, আমার সম্মুখে এর! সকালবেল1 তোমাকে ঘ্বুসি 

দেখায়। এদের মধ্যে এমন লোক নাই যে, মঙ্গলবাড়ী পরিক্ষার করে। 
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এরা ঝাট দিতে অপমান মনে করে। মা, এর! তো! নীচ কাজ করে না। 

মা, এত দিনেও তোমার নববিধানের ফুল ফুটিল না? মা, সকল নরনারী 
তোমার কাজ করিবে, ধণ্ন ঠিক রাখিবে, পরিশ্রমী হবে, তবে তো শব- 

বিধান পুর্ণ হ'বে। মা, একটা দল প্রস্তুত কর, একট ঘর প্রস্তুত কর, 

যা' দেখিলে লোকে বল্বে, 'একটু ময়লা নাহ, একটু পাপ নাই, একটু 
অধন্ব নাই। একটি দলের লোক কেহ কন্মী, কেহ জ্ঞানী, প্রতোক 

প্রচারকের পরিবারের ঘর দেখ, একটু পাপনাহই। কেমন পবিত্র ছেলে 

মেয়েগুলি হানিতেছে। এ বাড়ার লোকের! যদি ভাণ ন৷ হয়, তবেই 

গেলাম । ছুইটি দল প্রপ্তত ক'রে আদালতে লইয়া গেলাম, কে বুঝি 

পয়স। দিয়েছে, কি বলেছে, অমনি তারা তোমাকে অস্বীকার করিল। মা, 

বড় বড় যোগ ভল্তি শিক্ষ। দিতে বলিতেছি না; কিন্তু এরা যেন তোমার 
কাজকে নীচ কাজ না মনে করে। দয়াময়ি, ছেলে মেয়েদের মনে বড় 

অমঙ্গল ঢুকেছে । এখানে এত অমঙ্গল অন্যায় করিলে তুমি সহা করিতে 
পাবে না । মা, তোমার লোকদের, প্রেরিত প্রচারকদের বাবুয়ান। 

লাথি মেরে দূর কবে ফেলে দাও । মামাদের এই চামড়। গরুর চামড়ার 

মত, শুকরের চামড়ার মত, ইছ। দিয়। যদি তোমার ঘরের সেব। করিতে 

পারি, তবে ইহ! সার্থক হয়। তোমার লোকদের, তোঘার পরিবারের 

এত অপারফার তুর্গন্ধ পাপ আর কি সহা হয় ? মা. ইহাদের তোমার 
করিয়া লও । সেই আগে কথ! ছিল, এই পরিবার তোমার হইবে, তাহাই 

হউক। হে পতিতপাবন, হে দয়াময়, আমাদের এই আাশাব্বাদ কর, 

আমাদের দলটি আর পরিবারটি যেন তোমার করিয়। লই । মা, তোমাগ 

শপাদপন্সে পড়িয়া, তোমা এই পরিবার পবিত্র হইয়। সংহিত। পড়িতেছে, 

এই দেখিয়া আমর৷ শুদ্ধ ও সুখী হহব। [ সা] 

শান্তঃ শান্তিঃ শান্তিঃ! 
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প্রেমে জখম 

( হিমাচল, বুহম্পতিবার, ১ল! আধাঢ়, ১৮০৫ শক; 

১৪ই জুন, ১৮৮৩ থৃঃ ) 

হে দয়াল পুরুষ, হে সত্যশিবন্ন্দর, তুমি যে ধুগে যুগে ভক্তদ্দিগকে 

মজাইয়াছ, তাহাতে আর সন্দেহ নাই । প্রেমেতে জখম হওয়া বড় শক্ত; 

কিন্তু তাহার! তাহাতেই জখম হইয়াছেন। এত নাকাল কাহার জন্ত ? 

সেই প্রেমন্বরূপের জন্ত। বড় থেকে ছোট পর্য্যস্ত, হে হরি, যাকে ধরেছ, 

জখম করেছ, নাকাল ক'রেছ ; তাহাকে প্রেমন্বরূপে ডুবাইয়াছ, তাহাকে 

পুণ্যের আগুনে পুড়াইয়াছ, নাকাল ককিয়াছ। তোমার রূপে, হরি, 

একটি মনোরঞ্জন ভাব আছে, একটি মোহিনী শক্তি আছে, তাহাতেই 

জখম কর। ভক্তগণ উপাসনায় যাহবার সময় আগে বলেন, এই বার 

প্রেমের আগুনে পুড়িয়! জখম হইতে যাইতেছি। অমনি তুমি তাদের 
জখম কর। মা, সেই জন্ত ইচ্ছ৷ হয়, আমাদেরও এর ব্কম কর। আমা- 

দের বিদ্বান হওয়া অপেক্ষা, তোমার কাছে নাকাল হুহয়। বেহুস হইয়! 

থাক। ভাল। কেমন ক'রে নাকাল করিবে, কর না? সেই যে তোমার 

অনির্বচনীয় বপটি দেখাও । এই যে সব কত রংয়ের ফুল, এর চেয়ে 

নাকি তোমার মুখের রং, গায়ের বং আরও ভাল। সেই রূপ দেখিয়। 

ভক্তগণ মোহিত হন। “প্রমেতে পুনেতে গুলে একট। দুধে আল্তার 4ং 

হয়েছে, সেই রং দেখাও, হরি। সেইরূপ একবার চক্ষে সমক্ষে ধর, 

আমরা সেহ রূপ দেখিয়া কৃতাথ হই। প্ররেমানন্দ, সত্যানন্দ, ভক্তের। 

যে সেই রূপ দেখে কত আনন্দিত হন, আর কেমন জথম হন। নাথ, 

ভক্তের। যে যুগে যুগে এহ রকম হয়েছিলেন। তার! তোমাতে আনন্দিত 

হইতেন, আর ভেঙ্গে যেতেশ, আমর আস্ত থাকি । সেই যে জখম হয়ে, 
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তোমার প৷ ধরে পড়ে থাকা, তা" আমাদের হইতেছে না, হরি । মা, 

আমাদের এই আণীর্বাদ কর, একবার নকলে মিলে, তোমার শ্রাপাদপন্ে 

প'ড়ে, যেন জখম হইতে পারি। তোমার ভালবাসাতে বেহু'প হইব, 

হতচৈতন্ত হইয়। দিন কাটাইব, মা, এই আশীর্বাদ কর। [সা] 
শাস্তিঃ শাস্তিঃ শাস্তিঃ! 

রি একমাত্র পরিত্রাতা। 

( হিমাচল, শুক্রবার, ২রা আষাঢ়, ১৮০৫ শক) 

১৫ই জুন, ১৮৮৩ খুঃ) 

হে পিতঃ হে মুক্তিদাতা, জীবের উদ্ধারকর্ত। তুমি, ইহ! যেন কেহ 

ভুলিয়া না যায় । হে মঙ্গলন্থরূপ, তোম। বিন! পরিভ্রাতা কোথাও নাই, 
পরিত্রাণের উপায় আর নাই, এমন দয়াও আর কোথাও নাই। কিরূপে 

মানুষ মানুষকে পাপ হইতে বাচাইবে এ সংসারে? অন্ধ কি অন্ধের 
পারচালক হইবে? ত।” হ'লে যে, ঠাকুর, ছুই জনেই নরকে ডুবিবে। 
খেড়। কি খোড়াকে লইয়। যাইতে পারে * তা” হলেই পাপে পড়িবে। 
মানুষের ক্ষমত। নাই। পরিত্রাণের কেবল তুমি উপায়, জীব তরাইতে 
কেবল তুমি। তেবল যা পার, ভুমিই পার; অতএব আমণা যেন বিশ্বাস 
করি, মানুষের একটি পাপ দূর করিতেও আমাদের ক্ষমতা নাই। আমর! 

কি করিতে পারি তবে? প্রার্থনা করিতে পারি। এইটি, মা, তুমি 
আমাদের হাতে দিয়েছ । যিনি বেদ হইতে উপদেশ দিতে যান, তিনি 

অকন্মণ/। যিনি দেশ বিদেশে প্রচার করিতে যান, তিনিও কিছু করিতে 

পারেন না। তাহাকে কে প্রচার করে, তার ঠিক নাই। উপদেশে 

কিছুই হয় না। শত সহম্র বার বলিলেও কিছু হয় না। কেবল তোমার 



১৩৩৪ প্রার্থন৷ 

করুণাকটাক্ষ জীবকে পরিত্রাণ দিতে আসে। যার হাড়ের. ভিতর পাপ, 

যে লোভী, তাকে কি গেরুয়। দিলেই সে বৈরাগী হইল? সংসারী ব্যক্তিকে 

কি রাগ ছাড়ান যায়? অবিশ্বাসীকে কি বিশ্বাসী কর! যায়? হে ঈশ্বর, 

হৃদয়ের একটি সামান্ত পাপ কেহ তে! উৎপাটন করিতে পারিল ন!। 

পৃথিবীর পাপ না গেলে তো শান্তি হ'বে না। তোমার চরণ ধরিয়। 
কাদিতে হইবে । বোধ হয়, আমর। কাদি লা, কাদিলে তো চক্ষের জলে ' 

পাপ ধুয়ে যায়। মা, তোমার কাছে যেন জগতের পরিত্রাণের জন্ত কাদি। 

নিজে কিছু পারিব না, এই ব'লে যেন হতাশ হ'য়ে নাযাহই। বিপু প্রবল 

াঁকিলে পৃথিবীতে ধন্ম হবে না। খুব গভীর প্রেমানন্দের ভিতর দিয়া 

ত্বর্গে যাইবার জগ্ঠ, মা, যদি রিপু সব লা! গেল, তবে সাধন ভজন সকলহ 

বুথা। প্রেমস্বরূপ, মানুষ যাঁদি নীতিতে ভাল নাহয়, তবে সব মিথ্যা । 

পৃথিবা যে রাগেতে লোভেতে গেল। কে এমন মানুষ আছে, যার একটু 

অহঙ্কার লাহ, হিংস। নাই, রাগ নাই। মা, বহ পড়লেও কিছু হয়না, 

উপদেশ দিলেও কিছু হয়লা, রপু থে সব কাম্ড়ে ধরে আছে। তবে 

উপাসনায় আনলে কেন, হার, যাঁদ ভেড়ার মত হ'ব না, শিপোভী হব 

না? তবে কি তোমার রাজ্যে ঘান কাটিতে এসেছি? হরি, তবে 

আমর! কি করিব? ব্যাকুণ অন্তরে খুব কাদি। অমুক অমুক লোকে 

অংঙ্কার রাগ বিদ্বেষ যাক, এ খলে শা কাদলে হবে পা। কেহ কাদিবে 

না, ম। দয়ামায়। তবে কি জগ্ঠ ধন্ম হহল? কি জন এহ সাধন ভজন 

হইল? মা, তোমার চরণ ধরে এহ ঝ'ণে কার্দব মা, [রপুপপ্রতন্ 

লোকদের ভাল কর, জগদ্বাপী সব পোকে পাপের আগুনে পুড়ে মরিণ। 

দুর কর এই দলের সকল প্রকার অপম্ম অত্যাচার। দাও, পুণ। আনিয়া 

দাও! পাপীকে উদ্ধার করিতে পৃথিবীতে আর কে আছে তোম। বিনা ? 

তোমার কৃপা বিন! কেহ জিতেন্দ্িয় হয় না। হে প্রেমমাঁয়, পৃথিখার গা 
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করিয়। দাও। বাঁচাও সকলকে, হরি, বাঁচাও সকলকে । খুব পৃজ। 

দিব, খুব আদর করিব। দোহাই, দয়াল, দোহাই, দয়াল, এই দলটাকে 
ভাল কর। এই ছয়ট। রিপুকে দন্ত ক'রে দাও। তোমার শ্রীচরণ বুকে, 
মাথায়, কাধে ধরিয়া থাকি | এই হৃ'লেই তোমার রাজা আসিবে। 

রাগিলেই হইল? পরের মুখ দেখিলে হিংসা! করিলেই হইল? সংসারে 
আসক্ত হইলেই হহলঃ কেন হবে এ সকল 1? এ অসম্ভব, এ সকল 

ভাব থাকিবে না। আমাদের মল পাথরের মত হইবে, লক্ষ টাকা 

আনিলেও মন টলিবে না। হরি, মামাদের মনের ভিতর দেখিয়াছি, 
আমরা সংসার ছাড়িয়া আসিয়াছি, রোজগার কারতেছি না, তপুও 
আমাদের এ রকম। তাহ দেখিতেছি, রিপু ছাড়া বড় শক্ত। দোহাই, 
মঙ্গলময়, দোহাহ, পতিতপাবন, পৃথিবীর আর কেহ যেন রিপুর বশীভূত 
লা হয়। বালক, বুদ্ধ, রাজা, প্রর্া, যে যেখানে আছে, গৃহস্থই হউক, 

আর বড় লোকহ হডঙক, আর যেন পাপ না করে। রিপুতে কিনা 
কারতে পারে / এহ তোমার বিধান আসিল, এ ছয়ট। রিপু আসিয়া 
সব ভাঙ্গিয়। দিল। এমপণ বিপুঞ্র প্রাবল্য। ম।, এই কয়ট। লোককে 

ডা(কয়। বল, আগে তোর! ব্রিপু পরাজয় কর্। বুকের ভিতর রিপু 
যার, তার নরক সব স্থানে। এই উপাপনায় বলিয়াছি, এখানে 

বিপু । বুকট। ধোত কর, হরি। অন্ততঃ আপনার .লোকগুলে! 

যারা, হৃহাদের মন হহতে রিপু দুর ক'রে দাও। তাহা হইলে, নাথ, 

পাপের দায় হহতে বাচা যায়। আমাদের মধ্যে আর রাগ হবেন, 

হিংস। হ'বে না। মা যখন দেখিলেন যে, তার এত ছেলের এখনও 

রিপুপরাজয় হ'ল না, তখন তিনি তার £প্রমকটাক্ষে কটুমটু ক'রে 

এক বার তাকাহলেন, আঙ অমনি আমর। শকলে ভাল হ'য়ে গেলাম। 

ম1, তোমার ক্পাকটাক্ষে আমাদের মনের রিপুগুগি তম্ম কর। এই 
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আশীর্বাদ কর, যেন তোমার চরণে থেকে, ফড়রিপুগুলিকে তাড়াইয়া 
দিতে পারি, এবং তোমার পবিত্র নামের গুণে পাপের হস্ত হইতে 

বাচিতে পারি। [সা] 

শাস্তিঃ শান্তিঃ শান্তি; 

দলপতির প্রত্যাদেশে বিশ্বাস 

( হিমাচল, শনিবার, ৩র। আষাঢ়, ১৮৭৫ শক । 

১৬ই জুন, ১৮৮৩ খুঃ ) 

হে দীনবন্ধো। হে দলপতি, কিসে তোমার ধম পৃথিবীতে প্রবল 

হইবে, তাহ শীঘ্র বলিয়। দাও। স্বর্গ হইতে ধন্ম আসিল, ইহা! দেখিলাম ; 
কিন্তু ধন্ম প্রচার হইল না। হৃদয়বন্ধো, অনুপযুক্ত লোকের প্রতি এত 

বড় ভার দিলে? লোকে বিশ্বাস করে না, কেহই তে! শোনে না । এর 

মানে না, তাহাব্ অন্ত আমি কেল ধশ্মভ্রত হইব? আমি কেন বিধানকে 

ফেলে দেবো? ধুগে যুগে তুমি কি করিয়া ধন্ম প্রচার করিলে? জ্ষ্ঠ 

ভ্রাত। ঈশা, সোণার পুতুল গৌরাঙ্গ, মুষা, শাক্য, ইহার। কি ক'রে ধম্ম 
প্রচার করিলেন? ভাল জীবন দেখিলে মন আকৃষ্ট হইত। ভাল জীবন 

দেখিল না, তাই সামান্ত লোককে গ্রাহ্য করে না। হে শীশ্বর, সমস্ত 

জীবনের কাধ্য শেষ করিয়। মানুষ দেখিল, কেহ তাহাকে বিশ্বাস করিল 

না, সকলেই দোষ দেখাইতে যায়। হে ঈশ্বর, এই কথ! গুনিতে শুনিতে 

জীবন শেষ ককিয়। চলিয়া! যাইতে হইবে । হে দলপতি, এ একটি 

পরীক্ষা । তবে হৃদয়ে যদি শাস্তি থাকে, তবেই। নতুবা! তুমি যদি বল, 
"তোর্ সব ভাগ এ সকল তো৷ আমার কথা নয়,” যদি, হরি, তুমি এই 
ব'লে অবিশ্বাস কর, তবে স্বর্গেও লাঞ্ছনা, পৃথিবীতেও লাঞ্ছনা। স্বর্গ 
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ছাড়িল, বন্ধু বান্ধবও ছাড়িলেন, পৃথিবীও ছাড়িল। হে জগদীশ্বর, এই 

কষ্ট, এই ছঃখ তোমার সাধকদের পক্ষে বিশেষ পরীক্ষা, বিশেষ কষ্ট। 

কাহারও ভাল লাগে না আমাকে, কাহার এ মত ধরিতে ইচ্ছা! করে না, 

এ বড় শক্ত, এ করিলে সংসার সাধন যায়। কাহারও ভাল লাগে না, 

কেমন সকলের অপছন্দ হইলাম। যদি হিন্দুসমাজের কাছে প্রিয় হইতাম, 

তা» হলে ব্রাঙ্গলমাজের কাছে অপ্রয় হইতাম; যদ ব্রাহ্মদমাজের কাছে 

প্রিয় হইতাম, প্রচারকদের কাছে অপ্রিয় হইতাম; ক্রমে সকলেস কাছেই 

অপছন্দ হইলাম । দীশবন্ধো, দেখ, একে একে নব যাইতেছে । ছোট 

লোকের মত কেহ হইতে চায় না। মামিচাই, সকলে ঝট দিবে। 

আমি চাই, প্রচারকদের জীবন পন্ন্যাসীদের মত হয়। তার। আমাকে 
গালাগাপি দেন। আম যাহ! দিতেছি, এক লইতে হয় লউন, আমি 

চলিয়। যাইব। ইহারা আমার কথ! মানেন না, সুতরাং পিতঃ, এ সকল 

লোককে আমি চিলেছি, বুঝেছি । দয়াময় পিতঃ, আমি যা চাই, এর! 

তি” চান না। এর! বলেন, ক্ষমার পথ অতি লী, জঘগ্ভ। লোকের সঙ্গে 

কলহ বিবাদ না কর। কাপুরুষের কাজ, তাহা না হইলে সংসার চলিবে 

না। এই লকলের জন্য আগুনে পুড়িতে হইবে । আজ নয়, হরি, পচিশ 

বৎসর এহ কথ! শুনিতেছি। আরও যদি বাচি, আমও এদের অপ্রিয় 

হহব। লা তপস্তার দিকে মন আছে, না আগুন খাবার দিকে মন আছে, 

লা নীচ হ'য়ে ব্রঙ্গের ঘরের জঞ্জাল পরিফার করিঝার দিকে মন আছে। 

সকলেন্ন ধোপ কাপড়। আমি অভদ্র হইলাম, লীচ হইলাম, হূর্ববল 

দলপতি নাম পাইলাম। এই ব্বকম করিয়া কোন স্থানে চলিয়। যাইতে 

হহবে। বার! আগে দলকে সুবা করিবার চেষ্টা করিত না, তাহার। এখন 

স্থধী করিতে চেষ্টা করে। হরি, মামি যাহাদের এত করিগাম, তাহার। 
বলে, এ সকল ঠিক নয়, মন-গড়া, আমি নিজে বলি। লোকে যখন তর্ক 

১৬৮ 



১৩৩৮ প্রার্থন। 

করিতে আসে, জানে না, তোমাকে তাহার! মারিতে আসে । আমি যাহ৷ 

বলি, সমুদয় তোমার কথা । এ জিহ্বা মিথ্যা বলে না। পৃথিবীর গতি 
কি ক'রে হ'বে, বলিয়। দিতে পার? যদি পথ বদলাইয়া লইতে হয়, তো 

লই। মা, সকলে একবাক্য হয়ে যদি বলে যে, এ যা বলিতেছে, সকল 

ঠিক্, তা' হলেই হয়। আমার কথ। যে অন্যায় বলে, তাহার যে ভয়ানক 

শাস্তি। আমার কথাকে কেহ মিথ্যা। বলিতে পারে ন।। তাহ। হইলে 

গরীবদের কি করিয়া তোমার কাছে আনিব। মা, হাতে বল দাও, বুকে 
বল দাও, তোমার রাঞ্জ্য বিস্তাক্প করি। মা, দয়! ক'রে এই আশীর্বাদ 

কর, যেন আমাদের নিজের মত আর না খাটাই; এই সময়ে যে 

কোথা হইতে আদেশ 'মাসিতেছে, এই দেখিয়া, তোমার ধন্ম প্রচার 

করিব। [সা--] 

শান্তি: শান্তি: শাস্তি: । 

যোগপ্রধান ভারত 

( হিমাচল, রবিবার, ৪ঠ। আষাঢ়, ১৮০৫ শক) 

১৭ই জুন; ১৮৮৩ খৃঃ ) 

হে দয়াসিন্ধো, হে যোগেশ্বর, ঘিনি যথার্থ হিন্দু, তিনি স্বভাবতঃ যোগী । 
যাহার ভিতরে যথার্থ আধ্যরক্ত আছে, তাহার ভিতরে যোগরক্ত আছে। 

যে যোগী নয়, লে হিন্দু নয়। এ দেশ যথার্থ যোগীর দেশ, হিমালয় 

পুণ্যালয়, যোগালয়। আমাদের আর কি আছে? ভগবন্, এই মাতৃভূমি 

লইয়া আমর! গৌরব করি। কিন্তু মন্দ সময়ে আধ্যের কি আছেঃ 
টাক! আছে, না কড়ি আছে, না হাতী আছে, না বাড়ী আছে, না কি 

আছে? কেবল যোগ আছে। আমাদের আর্য খধিগণ, আমাদের 



বোগপ্রধান ভারত ১৩৩৯ 

পূর্বপুরুষগণ আমাদের কি দিয়াছেন? যোগধন। তীহারা যাইবার 

আগে বলিয়া গিয়াছেন, “বৎসগণ, এই চন্দ্র হুর্য্য বরহিল, এই যোগধন 

রাখিয়া গেলাম, এই যোগ-নন্ন দিয়! গেলাম, খাইও, বিতরণ করিও +” 

এই বলিয়া তার! অন্তধণান হইলেন। পিত! যেমন পুত্রকে ধন দিয়! 

যান, তারাও তেমনি আমাদের যোগধন দিয়াছেন। হিমালয় কত বড় 

যোগের স্থান। এদেশের সমুদয় গিরিরাজ যোগেতে বাস্ত, এখানকার 

বুক্ষসমুদয় যৌগ করিতেছে । এ দেশের লোক কি ছুঃখী? আমাদের 

পিত। পিতামহ যে ধন রাখিয়। গিয়াছেন, কত লোক আসিবে, যোগ- 

ধন খাইবে, তবুও ফুরাইবে না। এ দেশের লোক যদি সংসার 

সংসার করে, টাক! টাকা করে, তাহা হইলে এ দেশের কলম্ক হহল। 

তাহারা কোথায়? আসিয়! দেখুন, আর্ষোর মাথার মুকুট পড়িয়া 

গিয়াছে । তাহারা যোগেতে হাসিতেন, ইহারা এখন সংসার সংশার 

করিয়। কাদিতেছে। একি সামান্ত দেশ যে, যাহ। ইচ্ছা, তাহ। বণিবে ? 

চিরস্মরণীয় মহধিগণ, ধাহাদের নাম স্মরণ করিলে মন পবিত্র হয়, তাহারা 

কোথায়? তাহাদের সন্তান হহয়া আমরা আজ আনন্দ-সংসারের কাল 

কীট হইয়া বেড়াইতেছি! ধিক, মন, এত বড় বংশের সন্তান কইয়া 

তুমি কাদিতেছ ! আজ যদি তুমি যোগ করিতে, হিমালয় কত তোমাকে 

যোগের টাক দিত; তোমার দুঃখ দেখিয়। কাঁদিতে ইচ্ছ৷ করে। হে 

পাপীর গতি, এ অধম সন্তানদের উদ্ধার করিবে কে? আমরা এক সময় 

কত বড় ছিলাম. যোগী ছিলাম, আমাদের বেদ বেদান্ত সকল দেশ 

দেশাস্তরে বিলাতে প্রচারিত হইতেছে । “যোগ. যোগ' আবার এই কথা 

ভারতের এ সীমা হইতে অন্য সীমা পর্য্যন্ত ধ্বনিত হউক | হায় হিন্দু 

সন্তান, মাথার মুকুট পদতলে ফেলিয়৷ দিয়াছ ! লও মুকুট আবার মাথায় 

তুলিয়া! রাখ, আবার হিমালয়ের উপর আসিয়! বস। হে দীনবন্ধো, 



১৩৪০ প্রার্থন! 

আমর! কাঘি, বিদ্বান্ যিনি, তার যোগ নাই, পঞ্জাবে যোগ নাই, মহারাস্্ীয়- 
দের যোগ নাই । ভারতের যোগ কে লইল?গ আমাদের বক্ষের ধন 

কে হরণ করিল? হে যোগেশ্বর, কেবল যোগ দাও, আব কিছু চাই না। 

যোগে ঝসে কেবল আনন্দ সম্ভোগ করিব, আনন্দনীরে ভামিব, আনন্দরস 

পান কত্রিব। দেখ, হে ভগবন্, এখন ভারত মরিয়াছে । তবুও যদি 

একজন যোগী পর্বতে বপিয়। যোগ করিতেছেন দেখে, তাহ! হইলে 

ভারতের লোক বলিবে, আহা, কেমণ যোগী ধ্যান করিতেছেন! তাহ। 

হইলে ভারত আবার যোগবলে বাঁচিয়! উঠিবে। মা, তুমি আবার বল, 
পুত্রকে দেখ। দিয়াছি, আমি যে দয়াময়া, আমি দেখ! দিব না? এই 

কথ। বল, মা, আবার । হে বন্ধুগণ, আমরা সকলে মিলিয়। প্রাণের বন্ধুকে 

যোগে দেখি এবং কেবল বলি, যোগ, যোগ ! হে নব্য যুবকগণ, এই বেলা 

হইতে যোগ কর। আমর! এই বেলা হইতে যোগ করি, তা” হ"লে বৃদ্ধ 

হইলে যোগ পরিপক হইবে । হিমালয়, বল, কোথায় যোগীর। বসিতেন, 

কোথায় যোগের স্বর্ণ পাওয়া যায়? এই হিমালয়ে যোগের অম্ুত কোন্ 

মানসনসরোবরে গেলে পাওয়া যায়? প্রেমময়, আবার যোগের ধম্ম খোল। 

হে কপাপিন্ধে, আমাদের এই আশীর্বাদ কর, আমর! যেন আবাতর 

যোগের রাজ্য দেখিতে পারি । তোমার শ্রাপাদপস্মে পড়িয়া মনের ভিতর 

সেই যোগরাজ্যে গিয়া, স্ত্রী পুত্র পরিবার সকলে মিলিয়া, যোগানন্দ সম্ভোগ 

কনিব। [সা] 

শান্তি শাস্তি শাস্তিঃ । 



হরি ভক্তিডোরে বাধা ১৩৪১ 

হরি ভক্তিডোরে বাধা 

( হিমাচল, সোমবার, ৫ই আধাঢ়, ১৮০৫ শক; 

১৮হ জুন, ১৮৮৩ খুঃ) 

হে প্রেমন্বরূপ, হে ভক্তবৎসল, আকাশে বেদ বেদান্ত তোমাকে পাইল 

না বটে, কিন্তু ঘরের ভিতরে ভক্তরা তোমাকে পাইলেন । তুমি কুপা- 

সিন্ধু, তোমাকে আবার ধরিবে কে? তুমি আপনি ধর! দিবে। ভক্তের 
বাড়ীতে তুমি বাধা, চিরবন্দী, নিত্য সেবকের মত বাধা আছ। এমন 
ক"রে ধর! দিয়াছ যে, তোমাকে একেবারে ভক্তের! বাধিয়। ফেলিয়াছেন। 

তুমি দড়াদড়ি পছন্দ কর, যেখাশে দড়ি নাই, তাহা! তোমার পছন্দ নয়। 

সম্তান খন তোমাকে বাধে, তুমি চুপ করিয়৷ হাস; ভক্তের! তোমার 
হাসি দেখিয়া বুঝিতে পারেন, তুমি বলিতেছ, আরও বাধ । তার! দড়ির 

উপরে দড়ি দিয় বাধেন। চিরকালের জন্ত বন্দী হইয়৷ ভক্তের বাড়ীতে 

বসেথাক। আর ভক্ত যত লোককে আনিয়া তোমাকে দেখান, সকলেই 

আশ্চর্য হয়) যেন কি দোষ করিয়াছ, এই রকম করিয়। তুমি বাধ! 

থাক। এমনি করিয়া গৌরাঙ্গ তোমায় বেধেছিলেন, এমনি করিয়া গ্ুব 

গ্রহলাদ তোমাকে প্রেমডোরে বাধিয়াছিলেন। মা, তুমি আপনি ধরা 

দাও; বল, কেন আল্গা ক'রে বাধছিস্, খুব জোরে বাধ, । তোমার 

ইচ্ছা যে, আর ছাড়াছাড়ি না হয়। কত ব্রাঙ্গ তোমাকে বাধে ন!। 

বলে, বাধিব কেন? যখন দরকার হইবে, তখন ডাকিব। ওরা 

আনন্ময়ীর ভাবলাল! বুঝিতে পারে নাই। আর ধারা তোমার আসল 

ভক্ত, তাহার! আগে পয়সা লইয়া বাজারে প্রেমের দড়ি কিনিতে যান, 

তখন তুমি দেখিয়া কত হাস। যখন ভক্ত তোমাকে বাঁধিগেন, তখন 

তুমি হাসিতে হাসিতে প্রেমের উচ্ছ্বাসে উলিয়া উঠ। মা, এ পরিবারে 
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কি তুমি ঠিক মার মত বাঁধা আছ? ছেলে বুড়ো এ বাড়ীর সকলে কি 

বলে, দাড়া না, আগে মাকে বাধি? তাহ! হইলে, মা, তুমি আমাদের 

এ তুমি দাড়িয়ে মুচকে মুচকে হাসিতেছ, এ ভাবে তোমাকে ভালবাসিব, 
আর তোমার পুজা করিব। মা, তোমার পায়ে বেড়ী দি, হৃদয়ের জেল- 

খানায় সোণার বেড়ী দিয়া বন্দী ক'রে রেখে দি। থাক, মা, বন্দী হয়ে 
পাপীর ঘরে । মা, তোমার হাত প। আমাদের দলের সঙ্গে বেশ ক'রে 

বেধে রেখে দি। ম। দয়ামায়। আমাদেগ এই আশীর্বাদ কর, এ চরণে 

পড়িয়। থাকিব, আর খধদয়ে তোমাকে প্রেমের ডোরে চিরদিন বন্দী করিয়! 

রাখিয়া, শুদ্ধ এবং সুখী হইব। [সা] 

শান্তি শান্তি শা্টিঃ ! 

পেশা শপ সক 

বিশ্বাসের পরাক্রম 

( হিমাচল, মঙ্গলবার, ৬হ আধাঢ়, ১৮০৫ শক; 

১৯শৈ জুন» ১৮৮৩ খুঃ ) 

হে দীনদয়াল, ছে নববিধানের রাজা, তোমার নিদ্রিত লৌকদিগকে 

কূপ করিয়া জাগ্রৎ কর। অল্পবিশ্বাীরাই কি কেবল পৃথিবীতে কাজ 

করিবে, আর হাত ছুলাইয়। বেড়াইবে, আর তোমার ভক্তবুন্দ কি কাল- 

নিদ্রায় অচেতন থাকবেন? এত সকালে নিদ্রা আসিল, দিনের বেলায় 

ঘুম আসিয়। চক্ষুকে জড়িত করিল। এখনও কত পরিশ্রম করিব, 

কত লিখিব। ভাই বন্ধু সকল কাধ্য শেষ হইল বলিয়া, অবসন্ন হইয়। 

পড়িতেছেন। এখন তে৷ পরীক্ষার সময়, এখন তে পবিভ্রাত্মার আগুন 

ছুটিতেছে । কি মেয়ে,কি পুরুষ, কি বালক, কি বুদ্ধ, কাহারও তো 

এখন নিদ্রার সময় হয় নাই। পিতঃ, এ বিষম বিড়ম্বনা হইতে উদ্ধার কর। 
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ঠাকুর, আমর! বাচিম্া থাকিতে থাকিতে, শক্রদল তোমার বিজয়নিশান 

উড়াইল, জয়পতাক। উড়াইল। ঈশ্বর, ইহ! তে! আমর! অস্বীকার করিতে 

পারি না। সয়তান আপনার কাত্তি স্থাপন করিল। কত লোক মরিবে, 
কত লোক মরিল। কিন্তু আমর। দেখিতেছি, দেখিয়াও তো৷ আমাদের জ্ঞান 

হইল না| যখন সৈম্ভদল পরলোকে গেলেন, তখন সয়তান স্থযোগ পাইয়! 

আপনার রাজ্য আনিল।; কিন্তু আমর! বাচিয়া থাকিতে, তোমার 

প্রেরিতগণ বাচিয়া থাকিতে সয়তান আসিল। সিংহের পুর্ণ পরাক্রম 

থাকিতে থাকতে শ্গাল কি আমিতে পারে? এখনও পর্য্যন্ত আমর! 

প্রবলতর হইতেছি না, পক্ষাঘাতে অকন্মণ্য হইয়া রহিয়াছি, আরও সয়তান 

আসিতেছে । আমর। কি না৷ অহঙ্কার করিয়াছি, তাহার শাস্তি,_-এর৷ 

দল মানিল লা, অবাধ্য হইল। এমন সময়ে কি কর্তব্য? যেন স্বপ্ন 

দেখিতেছি। সব মিথ্যা, যাহারা আক্রমণ করিল, তাহারা সোলার মত, 

ফু দিলে উড়ে যায়। যারা শুয়ে আছে, খড়কের মত। ঠাকুর, এই 

পময়ে বি আমাদের বল বিক্রম দাও, আমর। যদ্দি শত্রুকে পরাজয় 

করিবই বলিয়। রণে যাই, আর তুমি আমাদের সহায় হও, তাহা হইলে 

সব ওদের সোগার মানুষকে ফু দিয়। উড়াহয়। দি। ওর! আগুনবাণ 

ছাড়ুক, আর আমর বরুণবাণ ছাড়িয়৷ সব নিবাইয়৷ দি। মা, আমাদের 
অন্ত্রশিক্ষা দাও। মা, আমরা তোমার গ্রসার্দে সকল রণে জয়লাভ 

করিয়াছি। কেবল এইবারে নিংহকে শ্গাল আসিয়া ধরিয়াছে। 

আমরা ইন্দ্রজিৎ, সকল রণ জয় করিব। এবারে আমাদের শিবিগ্ে কি 

হইয়াছে? ঠাকুর, বল, ক্ষত্রিয় বংশের রণে পরাজয়? ক্ষত্রিয়ের পরাস্ত 

জীবনে অসহ্ | তাহাহ হউক! আমরা কামানের সম্মুখে দীড়াইয়! 

বিশ্বাসরাজ্য স্থাপন করিব। মন্ত্রের সাধন, কি শরীর-পতন। আমর! 

সকলে এই কথা উতপাহের সহিত বলিয়া রণে যাইব। ক্ষত্রিয়ের বংশ 
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কখন চাড়ালের হইতে দিব না, এই মন্ত্র সাধন করিয়া, তোমার শাস্তিরাঞ্য 
স্থাপন করিব। সকলে প্রবল পরা ক্রমে উৎনাহী হইব, মা, আমাদের এই 

আশীর্বাদ কর। [সা] 

শান্তি; শান্তিঃ শান্তি; 

চিরকৃতঙ্ঞতা 

( হিমাচল, বুধবার, ৭ই আষাঢ়, ১৯০৫ শক) 

২০শে ভুল, ১৮৮৩ খুঃ ) 

হে দীনসহায়, হে প্রতিদিনের বন্ধো. যে দূরে তোমাকে খুঁজিতে যায়, 

সে আপনাকে আপনি ঠকায়। ঘরের ভিতরে যাহা রাখিয়াছ, তাহাই 
দেখি, প্রতিদিন যে করুণ! দেখাইতেছ, তাহাই ভাল কত্রিয়া ম্মরণ করি । 

তাহা হইলে আর দেশ ভ্রমণ করিতে হইবে না। বিশেষত; আমাদের 

মত যে, যাহাদের ঘরে হরি ছড়াছড়ি, তাহাদের কি বিদেশে যাইতে আছে? 

তুমি সকলই দিতেছ ঘরের ভিতর, তবে কেন ঘর তীর্থস্থান হয় না? গৃহস্থ 

ঘরে ঘরে ঢুকিয়া কেন মনে করে না যে, তীর্ঘস্থানে আসিলাম, দেবালয়ে 

আছদিলাম ? প্রাতঃকাল হইতে ব্াাত্রি পর্য্যন্ত ছোট ছোট করুণা কত দিতেছ, 

যেন চিদাকাশ হইতে রাশি রাশি শিল পড়িতেছে। ধন্ত তাহারা, ধাহার। 

ইহ| দেখিয়। কৃতজ্ঞ হইতেছেন। ঠাকুর, তোমার বড় দান কত আছে। 

মা, তুমি যদি একখানি ছোট চাদর দাও, গৃহস্থের মন উঠে না; যদি একটি 
পয়স। দাও, তাছ। হইলে তাহার মন উঠিবে না) যদি পক্ষ টাকা দাও, 
তবেই তাহার মন সন্তষ্ট হয়। বুন্দাবনে গিয়া! যদি গাছে অনেক আব 
দেখে, তার আহ্লাদ হয়। কিন্তু, মা, তুমি যদি ঘরের ভিতর লক্ষ আব 
দাও, গৃহস্থের মন উঠিবে না। আমর! কি এতই অহঙ্কারী হইয়াছি, 
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এতই পাষণ্ড হইয়াছি ? আমাদের প্রাণরক্ষার জন্ত রোজ রোজ তোমার 

কত ছোট ছোট করুণ। দেখিতেছি। তৃব্জার সময় জল পাইলাম, একটি 

ছে বালিসে মাথ! দিয়। শুইয়া কত আরাম পাইলাম, তবু তোমাকে 

কুৃতজ্ঞত। দিলাম না! ঈখর,. আমাদের মতন লোক বড় অকুতজ্ঞ। 

এমন ম! কোথায় পাব, ধার ক্রোড়ে অষ্টপ্রহর বপিয়া আছি । এমন 

দাত কোথায় পাব, |ঝনি চব্বিশ ঘণ্ট। শিলাবুষ্টির মতন দান নিক্ষেপ 

করিতেছেন, অন্ন বস্ত্র টাক। কড়ি দিতেছেন। হরি, ষে তোমার এই সব 

ছোট ছোট দানকে গ্রাহা করে না, সে অবিশাসপী। তোমার চরণ ধোয়। 

এক ফোট। জল ভক্তের! সুধা বলে পান করেন, একটি পয়মাকে লঙ্গ 

টাকা মনে করেন। এহ ব্লকম, হরি, আমাদের কর, নতুব। তোমার 

ভক্তদল তিষ্ঠিতে পারিবে না । তোমার দানের প্রতি যে অকৃতজ্ঞ হয়, 

সে পাপে পুড়ে মরিবে। আমর বড় বড় আচাধা যোগী প্রেরিত, 

আমাদের এ মকল মনে লাগে না। বিনা কড়িতে পাইতেছি ব'লে, দেখ, 

নাথ, কত তাচ্ছিল্য । রোজ রোজ পাপীর ঘরে আমিতেছ বণিয়া, এখন 

আর একথান। আসনও পাও না। রোগ রোজ মুটে মজুরের মত 

খাটিতেছ বলিয়া, কেউ গ্রাহও করে না। এ বিষম পাপ হইতে মুক্ত 
কর, পিতঃ। প্রতিদিন যে সবদান করিতেছ, তাহ! তোমাকে প্রণাম 

করয়। গ্রহণ করিব। যে অন্ন বস্থের ভন কৃতজ্ঞ হয় না, সে চতুষ্পদের 

পরিত্রাণ কোথায়ঃ ঠাকুর ? তোমার প্রেমদৃষ্টি ঝুপঝাজ কাঁররা পড়ি- 

তেছে, আর থামে ন7। এই পরিবারে তোমার রম দিন রাত পড়ি- 

তেছে। ইহাতে থাকিয়। যেন পরিত্রাণ পঃই, ঠাকুর, হহ! দেখিয়া যেন 

বৈকুগ্ঠ লাভ করি। ম।, আমাদের এহ আশার্বাৰ কর, আমাদের 

বাড়ীতে তোমার দয় দিন রাত পড়িতেছে, হহ। দেখিয়া, থেন অন্তরের 

পুর্ণ কৃতজ্ঞত। তোমাকে দি; তোমার চরণে থাকিয়া, | কিছু আমাদের 

৯৬৩৪০ 
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দিতেছ, একটি ধুলিরেণুকেও স্বর্ণরেণু মনে করিয়া, তোমার দান গ্রহণ 

করিব। | সা] 
শাস্তি: শাস্তি: শাস্তিঃ ! 

ঈশ্বারের শত্রু 

হিমীচল, বুহম্পতিবার, ৮ই আষাঢ়, ১৮০৫ শক; 
২১শে জুন, ১৮৮৩ থুঃ) 

*. ছে প্রেম্বরপ, হে অনন্তক্ষম1, যদি আমি সম্পূর্ণরূপে তোমার 

হইয়া যাই, তোমার লোক হই, তোমারই হই, তাহা হইলে আমার 

নিজের আর তো! শত্রু মিত্র থাকে না। আর তুমি যদি আমাদের 

স্্বস্থ হও, তাহ হইলে তোমার মিত্রঃঠ আমাদের মিত্র হয়। নাথ, 

যদি প্রাণ তোমাকে ভালবাসে, তাহ। হলে বারা তোমাকে ভালবাসে 

না, তোমার শক্র হয়, তাদের দেখিলে আমাদের দুঃখ হইবে। আর 

যাহারা তোমাকে ভালবাসে, তাহাদের দেখিলে আমাদের প্রাণ 

আনন্দিত হইবে। তোমার বন্ধু কি আমাদের বন্ধু নয়? হরি, 

সম্পূর্ণরূপে নিঃস্ব হ্হয়া, আমাদের আমিত্ব বিনাশ করিয়া, যেন 
তোমারই হইতে পারি। অনেক শক্র আছে, হে লাথ, এই পৃথিবীতে 

ষদি তাদের সঙ্গে এই মিত্রদের সমান করি, তা? হলে এদের অমি 

ইইতে হইল। মা, তুমি যদি বল, এই আমার মিত্র, ইহাদের ভাগ- 
বাসিঝে। আদর করিখে, মা, আমর! অমনি তাদের লইয়৷ আলিয়! 

তাদেগ আতিথ্য কর্সিব। আমার হ্ৃদয়বন্ধুর বন্ধুকে পাইয়া কত আদর 

করিখ। থাই দেখিব তোমার প্রিয় ঈশা, মুষা, গোরাঙগ, শাক)কে, অমনি 

বাহু তুপিয়। নৃত্য করিতে করিতে তাদেগ লইয়! সাসিব। তুমি বপিতেছ, 
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এর! আমার সখা, ইহাদের ভালবাসো! । হে ঈশ্বর, তোমার বন্ধু ছাড়া 
আমরা তো আর কাহাকেও বন্ধু বলিতে পারি না। আন্নাময়ি, 

তোমাকে ধার! ভালবাসেন, আমর! তাহাদের গলায় বন্ধুর মাল! দিব। 

আর তোমার যার! শত্রু, তোমার নববিধানের যারা শত্রু, তারা যদি 

সয়তানের সঙ্গে যোগ দেয়, তা” হ'লে আমাদেরও শত্রু তাহারা । তোমার 

শত্রু, যারা তোমাকে গালাগালি দেয়, তাদের কথা শুনিলে কাণে আঙ্গুল 

দিব। তোমাকে যারা গালাগালি দেয়, প্রাণের হরি, তাদের সঙ্গে আর 

মিত্রতা রাখিব না। আর 'আমাদের শক্র কে? যে আমাদের মাকে 

গালাগালি দেয়। তারা আর কিসের শত্র? ম1, ভোমার সোণার অঙ্গে 
যারা লাঠি মারে, তারাই আমাদের যথার্থ শত্র। মা, যার! অবিশ্বাসী, 
নাস্তিক, যার! ভাবিতেছে, নববিধানকে লাথি মেরে ফেলে দেবে, তাদের 

কিহ'বে? দয়াময়ি, আমরা তোমাকে ভালবাসি, তোমার শত্রর সঙ্গে 
আমর বন্ধুতা রাখিব না। তোমার নাম রাখিব বলিয়। তাদের ডোবাব। 
যখন সয়তান খানিকট। রাজ্য করিতেছে, তুমি খানিকটা রাজ্য করিতেছে, 

তখন তে! আহলাদ হইবে না। কিন্তুযখন দেখিব, সব তোমার রাজা, 

তথন খুব আহ্লাদ হইবে । যখন দেখিব, দলে দলে তোমার লোক নব. 

বিধানের শিশান লইয়। বেড়াইতেছে, তথন যথাথ আমাদের সুদিন হইবে। 

মা, আর যেন তোমার শক্র না থাকে। সমুদয় ভক্তদল আন্মুন, আর 

তোমার রাজা পৃথিবীতে আন্ক। আমরা যদি দেখি, তোমার সব টাক। 

কড়ি ভক্তদের শত্রু লইয়া! যাইতেছে, আর আমর! বসিয়া আছি, তা? হলে 

হইবে না। আগে আমর শক্রগণকে তাড়াইয়া দি, আর নিষ্ষণ্টক ভই। 

ভোমার শক্রগণকে দূর করিয়া দিয়া, তোমাপ্ন বন্ধুদের সঙ্গে যোগ ধান 

করিয়া, নিফণ্টকে থাকিতে পারি, মা, আমাদের এই আবীর্বাদ কর; 

আমরা যেন তোমাব্র শক্রদের তাড়াইয়া তোমার বন্ধুদের সঙ্গে হরিগুণ 
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গান করিয়া, এই পৃথিবীতে পুণ্যরাজ্য, শান্তিরাজ্য স্থাপন করিতে 
পারি। [সা--] 

শাস্তি: শাস্তিঃ শাস্তি: ! 

বিধানের বল 

( হিম।চল, শুক্রবার, *ঈই আযাঢ, ১৮০৫ শক; 

২২শে জুল, ১৮৮৩ খুঃ ) 

হে দয়াসিন্ধো, হে পাপীর পরিত্রাতা, সকণ বিধানেই দেখা গেল যে, 

খুব বল, নিংহের আন্ষালন, দলপতির প্রাধান্ত, ছুজ্জয় সহায়তাপুর্ণ বিশ্বাস । 
এবার কেন ৰলহীন তোমার বিধান, এবার জাগ্রৎ দিংহ কেন নিদ্রিত ? 

যদি বল থাকে, তবে কেন তাহ। অপ্রকাশিত? হে দাননাথ, এবারকার 

শাস্ত্র কেন দুর্বল? লোকের কাছে সংহিত। যায়, তাহারা পড়ে, পড়িয়। 

ফেলিয়। রাখে । বজ্রধ্বলিতে কেন সংহিতা যায় লা? কারণ কি, হেতু 
কি, বলিয়া দাও। এই তে স্বর্গের বিধান আসিল, যাহা যুগে যুগে 

আমিত। সেবারও পরিত্রাণ, এবারও পরিত্রাণ; কিন্তু এবারে এ রকম 

কেন? গ্রেমন্বরূপ, এবার প্রেম আসিল, ভক্তি আনিস, বল আসিল না 

কেন? উৎসাহের সঠিত আমরা লম্ষ ঝন্ষ করি নাকেন? মি 

ঈশার ভাব, ই্রীগৌরাঙ্গের একখানি দল যেন সিংহের দল, মহম্মদের কথ। 

যেন আগুন। হরি, সে সব কোথায় গেল, বলিতে গেলে হুঃথ হয়। 

টাকেতে শব্দ হইতেছে বটে, কিন্ত খুব জল পড়িয়। ভিজে ঢাকে কাটি 

পড়িলে যেমন চপ ড্যাপ করে, তেমনি । হরি, যে রকম জলন্ত আগুন 

তখন জলিতেছিল, এখন সে রুকম আর নাই। লোকে বইও পড়ে, 

উপদেণও শ্রোনে, হাইও তোলে, ঘুমিয়েও পড়ে । পিতঃ, বর্তমান বিধান 
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তোমার নিদ্রিত নিস্তেদ লোকদের হাতে পড়িয়৷ মারা গেল। হে হবি, 

তোমার বিধানের এত অপমান, তোমার আদেশ লোকে মানিবে না? 

তোমার আগুনের মত আদেশের উপর জল ঢেলে দিলে? তুমি তে। 

নিজ্জীব নও, তোমার আদেশ তো নিজ্জীব নয়। তোমার এক একটি 
কথ৷ জ্বলন্ত আগুনের মত আসে । প্রিয় পিতঃ, তোমার মানুষদের জাগাও, 

তোমার দলের লোকদের চুল ধ'রে উঠাও। এখনকার লোকের মধ্যে 

আর সে রকম নাই, এক একটা সংহিতার কথা জলন্ত আগুনের মত। 

ম।, নববিধানের লোকদের থুম হইতে উঠাও। দয়াময়, আমাদের এই 

আশীর্বাদ কর, 'মামরা থেন এ সময়ে আর না ঘুমাই । আগে যেমন 

ব্রঙ্ধবানী আমিত, আমরাও তেমনি সেই বাণী শুনিব। ব্রহ্ধবাণী রোজ 

শুনিতেছি, আর কাপিতেছি ও সতেজ হইতেছি, মা, আমাদের এই 

রকম কর। [ সা-__] 

শান্তি: শান্ছিঃ শাস্তি 

উজ্জ্বলতর দর্শন 

( হিমাচল. শনিবার, ১০ই আধাঢ়, ১৮০৭৫ এক । 

্ ২৩শে জুন, ১৮৮৩ খৃঃ) 

হে বিনীতবৎলল, হে ভক্তনখ।, এ দর্শনে হদঘের সাধ মিটিল ন!। 

ইহ অপেক্ষা! উচ্চতর মধুরতর দর্শন বদি দাও, তবেই ঝাচিব। দিবেন! 

কেন, দিতে পার লা কেন, ইহাই বা কে বলিবে? যুগে যুগে ভক্তগণে 

ইহা! অপেক্ষা সহতঅগুণে অধিক উজ্জল আবধিডাব দেখাইয়াছ। তবে, 

হে ঈশ্বর, আমাকে দিবে না, দিতে পার না, ইহ| বলিব না; দিতেই 

হইবে, না দিলে পাপ ধাইবে না। খধিদিগের মত বৈকুগ্ঠবাম এখন তো 
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হয় লাই । কবে হ'বে খধিদিগের সঙ্গে বান? যবে দেখ! দিবে। একবার 

দেখিতে চাই ভাল করিয়া। কবে আশ! হ'বে পূরণ? হ'বে যে দিন 

দরশন । আমি সেই আশায় বদিয়া আছি; পর্বত, ফল, ফুল, নদী সব 

তাতে আমি তোমাকে দেখিব। যেমন বাক্সের ভালা খুলে যায়, পিতঃ, 

যেমন ঝনাৎ ক'রে দরজ] খুলে যায়, তেমনি সব খুলে যাবে, নয়নের পুতুল, 

হাদয়ের পুভুলকে দেখিব। এই যাবতীয় বন্ত আছে, পৃথিবীতে এই 

সমুদ্য়ের ভিতর হইতে তোমাকে দেখিব। সেই যে দেখ। খধিদের দেখা, 

তখনই হিমালয়ে আল! সফল হইবে। তোমার নাম গান করিতে থাকিব। 

হিমালয় আমার সঙ্গে গম্ভীরভাবে যোগ দিবে, সকলে মিলে আমর! 

তোমার নাম গান করিব, আর তোমাকে দেখিব। আর দেখাতে এমনি 

হবে, প্রেমময়, তোমাকে দেখি দেখচি, আর তোমার রূপে ভুবে 

যাচ্চি। কত লোক তোমাকে অমনি দেখে, আমরাও তেমনি মাকে 

দেখংচি, কিন্ত মার মত হুচ্চিনি। জলের ভিতর ডুবিতেছি, ঠাণ্ড! হচ্চিনি, 
আগুনের ভিতর ডুবিতেছি, তেগ পাচ্চিনি। একি কাজের কথা? ম।, 

দেবি, সুখ দিতেছ, তা' মানি, খুব মাতিয়েছ, তা” মানি। কিন্ষে 

দিকে তাকাইব, অমশি পাহাড়ের উপর ধকৃ ধকৃু করিতেছ, সব তাতে 

তোমাকে দেখিব। একটি সরিষ। হাতে লইব, অমনি ভালাটি উঠয়৷ গেল, 

আর তোমাকে দেখিলাম। পাহাড়ের উপর ব্রঙ্গজ্যোতি, সরিষার ভিতর 

আনন্মময়ী। হবি, আমার নয়নতারা, এমনি ক'রে দেখিতে দেখিতে লখ 

পাপ রিপু চ'লে যাবে । আর এমনি হবে, যেখানে থাকি ল। কেন, ম। 

আপন্দময়ীর সঙ্গে দেখ! হহতেছে। এখনও পে রকম বেথা হয় নাই। মঃ 

দর ক'রে আমাদের এই আশীর্বাদ কর, যেন যেখানে থাকি, সব স্থানে 

তোমাকে দেখি। ব্রহ্মজ্যোতি সকগ বন্কতে দেখিব, কেবল ম। ম। কথিয়। 

দিন [দন শুদ্ধ ও সুখী হইব। [সা] শান্তিঃ শাস্তিঃ শান্তি! 



খধিভাব ৯৩৫১ 

খধিভাব 

( হিমাচল, যক্ষপর্তবত, রবিবার, ১১ই আধাঢ়, ১৮০৫ শক 

২৪শে জুন, ১৮৮৩ খুঃ) 

“হুমীশ্বরাণাং পরমং মহেম্বরং তন্দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্। 

পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাদিদাম দেবং ভূবনেশমীড/ম্ ॥” 

হে প্রেমন্বরূপ, হে ধশ্মরাজ, পর্ধতে আদিলে শরীর তোমার নিকটবর্তী 
হয়। এ মিথ্া। কথা নয় কেন? এই যে পবিত্র জায়গায় বসিয়াছি, 

ইহার নিম্নে তাকাইলেও দেশ দেখ। যায় না। সেই কোলাহলপুণ শগর 

কোথায় রহিগ, চক্ষু দেখিতে পায় না, কর্ণ শুনিতে পায় না; স্বর্গের ধ্যান, 

স্বর্গের তপন্া এই সমুদয় গিরিকে জ্যোতিম্ময় করিয়া রাখিয়াছে। এই 

জন্ত বণি, দেব, মন তোমার অতি নিকটে । তুমি সর্ববদ। তোমার দাসকে 

নিকটে পাও না, তাই স্বর্গের ফাদ পাতিয়াছ, তোমার যোগের ফাদ। 

হিমালয়ে সত্যের জাল পাতিয়া বপিয়। আছ, জীব-মীনকে ধরিবে বলিয়া 

বনিয়া আছ; কিন্ত জীব তো আসে না। তাই বলি, আর তোমার 

ফণাদকে অতিক্রম করিয়। যাইতে দিও না। এত কাছে আসিয়া আঝার 

যদি ছাড়িয়া যাইতে হয়, তবে তোমার ভক্তের কি আর উচ্চ আশ! পুর্ণ 

হইবে? চগ্ডাল হইতে হইবে। হে প্রেমময়, চগ্ডালজীবন হইতে উদ্ধার 

কর। পাখা হহয়াছি ধদি, জালে পড়ি। এহ সঞ্ল কারাগারে তোমার 

যোগী খধিগণ প'ড়েছিলেন। ষত যোগী খবি এখানে ধন্দা। তোমার 

যত বড় বড় যোগী খবির! সংসার ছাড়িয়। যখন এখানে আসিয়াছিলেন, 

তখন তুম তাদের গ্রেগডার করেছিলে। মন, যেখানে বড় ঝড় যোগী 

ষোগচক্রে পড়িয়াছিলেন, তুমি সেখান হুইতে পলাহতে চাও? এখান 

হইতে বখন পলাইতে পার লা; ইহার চারিদিকে কারাগার । প্রেমময় 



১৩৫২ গ্রার্থন! 

এখানে যে ধে আসে, সে নাকি তোমার প্রেমের ফাদে পড়ে। আমাদের 

যত খধিরা এসে বলিতেছেন, “ভাই, আমরাও সংসার ছাড়িয়া এখানে 
এসেছিলাম, ভাবিয়াছিলাম, খাওয়া দাওয়া কৰিয়। চলিয়া যাইব, কিন্তু তা 

হ'ল ল1। প্রেমময়ের জ্যোতিম্য় মুর্তি দেখির। আর পলাইতে পার্সিলাম 

না, একেবারে যোগের চক্রে পড়িয়াছি। তবে দাও, ভাই, হাত দুইটি 

বাধি।” ভাই, আমাদের হাতে ধরেছ কেন? ছাড় না, আমাদের যে ' 

বাড়ী আছে, স্ত্রী পুত্র পরিবার আছে, টাক! কড়ি আছে, সংসার কে 
ভাবিবে? ভাই, আমর। বেড়াইতে এসেছি যে, আমর। এখানে খাব, 

খেয়ে দেয়ে চলে যাব। তোমর! খধি যোগী বন্দী হয়েছ ঝলে, আমরাও 

বুঝি বন্দী হ'ব? জোর কর কেন? ছাড় না; কে তোমাদের রাজা ? 
এথানকার রাজ। কে? হরি, অন্তায় দেখ একবার। আমর। তে। 
তোমার পুজা করি, যোগ দাধন করি বাড়ীতে । এঁর কে? এ 
জ্যোতিন্ময় পুরুষগুলো কে? কয়েদী, এদের হাতে যে প্রেমের হাত কড়ি। 
এরাকেগা? তুমি যে আবার এদের সঙ্গে যোগ দিলে। ভগবন্, 
রক্ষা কর, বাড়ী ফিরে যেতে দাও। যদি মার! যাই, খবর দিবে না। 
ধ'রে নিয়ে যায় যেগো, কেন ধরে নিলে? টান কেন? মার কেন? 

এ যে জেলখানায় ধ'রে নিয়ে গেল। প্রাণেশ্বর, এহ বেল! ছেড়ে দিতে 
বল, পালিয়ে যাই । হে প্রেমময়, আমাদের হাতে যে।ক দিচ্ছে, পা যে 

গেল। হাত বেধেছিস, বেধেছিন্; আর পা বাধিস নি। এতেও, 
প্রাণেশ্বর, তোমার মল উঠিল না। উচ্ছিষ্ট প্রেম তুমি লও না। ওর! 
আবার হাস্ছে যে, ওদের দল বাড়িল ঝলে। জ্বালাতন ক'রে তুষ্ট হও 
নাই? আবার ঘোরাচ্চে, আবার যে গে! ঘোরাচ্চে ? 

কোথায় ছিলাম, কোথায় আসিলাম! খষি ভাই, কোটা কোটা 
লনম্থার তোমাদের পায়ে, তোমরা বন্দী করেছ, সেই জন্ত। চিরদিন 



ইরির শুদ্ধতা ১৩৫৩ 

এইখানে বন্দী হ'য়ে থাকি। কি চমতকার দৃপ্ত! এখানে একটা আশ্রম, 
ওখানে আশ্রম, আশ্রম মায়ের জেলখানা । এমনি ক'রে, আনগময়ি, 

সমস্ত ভারতবর্ষকে বন্দী কর। চিরকাপ তোমারই হ'য়ে থাকি ব, নরনারী 

সকলকে তুমি খুব আশীর্বাদ কর। একবার তুমি লেই প্রাচীনকালের 
খষিদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে, এইথানে আমাদের রেখে দাও। খষি 

'সামাদের চিরকালের বন্ধু, হিমালয় আমাদের যোগের স্থান হউক, কেবল 

খাদের কাছেই থাকি । এ চম২ংকার এক নূতন রাজ্য! এইখানে 

মামাদের চিরকাপ বন্দী ক'রে ব্রাথ। যপ্দি আঙ্গ এই কয়ুজনকে আনিলে, 

তবে যেন চিত্রকাল এই খরধদের কাছে থাকিতে পারি, মা, আজ 

এই আশীর্বাদ কর। এই হিমালর আমাদের যোগের স্থান হইল, 

আমর! চিরকাল তোমার শ্রীচরণে প'ড়ে খধষিদীবন লাভ করে শুদ্ধ 
হইব। | সা-]) 

শাস্তি শান্তিঃ শাস্তি: ! 

( হিমাচল, সোমবার, ১২হ আষাঢ়, ১৮৫ শক; 

২৫শে জুল, ১৮৮৩ খুঃ) 

ছে দয়াবান্, হে ভক্তের হরি, আমর] কেবল বাঠিরে শুদ্ধ হইতে তে 

চাই না আমর! চিত্তশুদ্ধি দেখিতে চাই । আমরা ঠাই যে, অন্তরের 
অন্তরে একটিও পাপ হইবে না) কিন্তু আমাদের কুবুদ্ধি, আমাদের পাপ 

আমর! বুঝিতে পারি না। তুমি মন্ধর্য/ামা, তুমি বদি পাপ দেখাইয়া ন। 

দাও, তা” হ'লে মানুষ যে পাপ দেখিতে পায় না| ভাল হহবে কিরূপে 

মানুষের জীবন, যদি পাপ কুচিম্কা মানুষের গাবনকে না ছাড়ে] যার! 

৯৭৩ 



১৩৫৪ প্রার্থন! 

পাপ করে, বন্ধু বান্ধব তাদের বলে দিতে এলেও বিরক্ত হয়। পিতঃ, 

যদি তোমার পুণ্যজলে একবার গ। ধুয়ে দাও, তবেই ভাল হই। ভাল 
হুইল এরা ভাবছে । আমি বেশ সাধু হ'য়েছি_-এই ঝলে ব'সেথাকে; 
তবেকি ক'রে তারা ভাল হইবে? যদি একটু শীঘ্র ক'রে ভাল করে 

বুঝিয়ে দাও যে, “তোরা এখনও অনেক বড় বড় পাপের দাস হয়ে 

আছিম্”, তবে আমর সতর্ক হইতে পারি। আমাদের মাথার চুল যত, 

পাপ তত। অবিশ্বান, অহঙ্কার, ব্যভিচার নমুদয় মনের ভিতর পোকার 

মত বিজ. বিজ. করিতেছে । সমুদ্রধারের বালি যেমন, আমাদের পাপ 

তেমনি । তোমার তে। খাতায় যে কত পাপের দাগ মাছে, তুমি 

বিচারাসনে বসে কত পাপ আমাদের লিখিতেছ। যে ভাবে, আমি পাপ 

করি না, সে যে কপট শরষ্টাচারা, সে যে ভয়ানক তোমাকে অবিশ্বাস 

করে। তুমি বুঝিয়ে দাও, আমাদের মাথার চুলের মত আমাদের মনের 

ভিতরে পাপ আছে। তাহ! ন। হইলে এরা কি ক'রে ভাল হ'বে, ভিতরে 

যেসব পাপ, সে কিরূপে যাইবে? তুমি একবার পুণাজলে প্রক্ষালন 

ক'রে দাও, মনের ভিতর প্রেমের বৃন্দাবন মানিয়। দাও, কেবল যোগীদের 

দেখি, শুদ্ধতার গঞ্গাজলে নাড়ী পর্যন্ত ধুয়ে গেল, আর কাল দাগ নাই। 
হরি, এই রকম ক'রে যাদের শুদ্ধ কর, তারাই যথার্থ শুদ্ধ। কিন্তষারা 

মনে করে, আমি খুব শুদ্ধ তার দাস্তিক। যাদের তুমি শুদ্ধ করেছ, 

তাদের হাড়ের ভিতর একটিও পাপ নাই। কল্যাণদায়িনি, মুক্তিদায়িনি, 
যদি মুক্ত দিবে, তো! এই রকম কর। যার! যথার্থ শুদ্ধ, তারা বল্বে, 

এই দেখ, বুকের ভিতর একটি পাপ দেখতে পাচ্চিদ? পৃথিবী বলিবে, 
না; এইবারে যথার্থ শুদ্ধ হয়েছ । এই রকম কর, হরি, যেদিকে 

দেখিব, তোমার ধর্মরাজ্য, পুণ্যরাজ্য, সব সাদা। সব ভালই দেখ, 

সব ভালই ভাব্চি, এ রকম কাদের হয়, যাদের হৃদয়ে পুণ্যসমুদ্র রেখেচ। 



নববিধানের জয় ১৩৫৫ 

দেবতাদের ভাব কেবলই সাদা সাদা ফুল. কেবলই ভিতর পধ্যন্ত সাদ!। 

যখন সকলে বলিবে-_-তুই বলিতেছিস্ সাদা, কিস্ত তোর ভিতরে পাপ 
আছে। কিন্তুযখন পৃথিবী বণিবে, হা, যথার্থ হাড় গুলো পর্য্যন্ত সাদা, 

যেন আগরার সাদা পাথরের বাড়ী। মা, যখন এই বকম হ'ব, তখনই 

যথার্থ গুদ্ধ হইব। হরি, আমাদের সব ভিতরের কাণ দূর কর। মা, 

মঙ্গলময়ি, আশীর্ব্বাদ কর, আর যেন অহঙ্কার না৷ করি। দিন দিন সমুদয় 
পাপ গরলকে ম্বদয় হইতে তাড়াইয়। শুদ্ধ ও সুখী হইব। [সা] 

শাষ্িং শান্তি শান্টিঃ। 

সস আরজ সপ 

নববিধানের জয় 

( ছিমাচল, মঙ্গলবার, ১৩হ আধাঢ়, ১৮৭৫ শক; 

»১৬শে ভুল, ১৮৮৩ খুঃ) 

হে দুক্তিদাতা, হে অধমতারণ, অন্ধকার শেষ হইবার, রজনী শেষ 

হইবার তো সময় আসে লাই। তোমার নববিধান বারংবার পরীক্ষায় 

পরীক্ষিত হইতেছেন, ইহার জয়লাভ কথন হবে? বোধ হয়, যেন 

পূর্বদিকে একটু একটু আলো দেখ! যাইতেছে । যে সময়ে আমরা 

তোমাব্র নববিধানকে দেশের স্থাপক বলিয়া আলিঙ্গন করিব, যেন আস্তে 

আস্তে সেই সময় আমিতেছে। এই সময় তাহার লোকদের সতর্ক কর, 

জাগ্রৎ কর। দীনবন্ধে!, তাহাদিগকে এই সময় স্ুমতি দাও, খুব সতর্ক 

কর, তাদের কাজ তারা করুন। দি ছুঃখের সময় চলিয়া যাইতেছে, 

তবে আমরা তোমার কার্ধ্য করি । যদি তামর। শুদ্ধচরিত্র ন। হই, যদি 

আমর! এখনও ডুবিয়া ডুবিয়া৷ জল থাই, তা" হ'লে পৃথিবী বলিবে, পিতা 
যে কয়টা লোককে কাছ করিতে দিয়াছিলেন, তাহার! তাহার উপযুক্ত 
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হয় নাই। হে দীনদয়াল, হে প্রিয় পরমেখর, তোমার এই কয়েকটা 

লোককে তুমি কত পরীক্ষার ভিতর দিয়া আনিলে। তুমি ভাবিলে, 
এদের হাড় ভাঙ্গিল, এখন পুরুস্কার দি, এই বলিয়া নববিধানকে দেশে 

দেশে মহিমান্বিত করিলে। মা, ইহার গৌরব বাড়,ক, আমাদের শাস্তি 

হইবে। ইনি যদি পৃথিবীতে রাজত্ব করেন, আমাদের খুব আনন্দ হইৰে। 
যদি নববিধান ব্বাজ করেন, তা” হলে ছুঃখী পৃথিবীর দুঃখ দুর, 

হইবে। আমর! যেন সকল ছঃখ দূর করিয়া, তোমাঞন নববিধানকে 

মহিমান্বিত করি, আর আমরা উৎসাহিত হই। আমাদের এই আশী- 

ব্বাদ কর, যেন তোমার শ্রপাদপন্সে পড়িয়া, এই সময় এই সুবাতাস 

হইতেছে, এই সুপ্রভাত হইতেছে, দেখিয়া, তোমার নববিধানকে 

গৌরবান্বিত করিব, ইহার প্রজা হইয়া আমর! দিন দিন শুদ্ধও সুখী 

হইব। [সা] 

শাস্তি; শাস্তি: শাস্তি । 

স্বর্গরাজ্যের আশা! 

( হিমাচল, বুধবার, ১৪ই আধাড়, ১৮*৫ শক; 

২৭শে ভুল, ১৮৮৩ থৃঃ ) 

ছে দীনদয়াল, হে শান্তিত্বরূপ,.আশ! বিনা! কেহ জীবন ধারণ করিতে 

পারে না; যদি করে, তাহার জীবন অত্যন্ত অন্থী। ধার্থিকেরা যি 
এই রকম ছন, তাহাদেরও জীবন অত্যন্ত অন্থখা হয় । এই রকম করিয়া, 

হে ঈশ্বর, তোমার ভক্ত 'ন্বর্গরাজ্য আসিতেছে, এ আমিতেছে*, এই 

বপিয়া আশ! করিয়া! বলিয়া থাকিতেন। হে ঈশ্বর, তুমি তাহাদের 
চক্ষুকে এমনি করেছিলে যে, তাহার। বিশ্বাম ন। করিয়া থাকিতে পারিতেন 
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না। হে ঈশ্বর, আমরা কি এ রকম করিয়া বসিয়। থাকিব না? তা, 

হ'লে নববিধানের কি হইবে? এই রকম ক'রে কত লোক চলে গেছে,; 

যার! একটু একটু নিরাশ হচ্চে, তার কি আর সুখেরপরিবার হ'বে £ 

হে পিতঃ, এই রকম ক'রে বত্সরে বৎসরে হু-প, এক-প। ক'রে চ'লে 

যা'চ্চে। পরমেশ্বর, তোমার সাধুনস্তান ঈপশ। তাহার লোকগুলোকে খুব 
আশ! দিতেন, বলিতেন, এ এলে! এলো । আব আমাদের যে সব লোক 

বণে, আর পিতার রাজ্য এসেছে । নাথ, এইরূপ পশ্চাৎ গমন বড় 

সাজ্বাতিক, তোমার নববিধানে । নাথ, আমাদের এই কর, আমর! যেন 

তোমার ঈশার মত উৎসাহী হই, আর বলি, এ স্বর্গরাজ্য আসিতেছে । 

এই বলিয়া আশ! করিব, আমাদের কত কাণের হচ্ছ! পুর্ণ হইবে, 

আমাদের নববিধানের মহিম! দেশ দেণান্তরে বাড়িবে। প্রেমিকের ধন, 

আশার রতন, মা, খুব আশ।-ধন দাও, বে দিন আশ। যাইবে, সেই দিন 

মৃত্যু; জঘন্ত নিরাশ! মৃত্যুর দ্বার। নিরাশ কেন হ'ব? পিতা আসছেন, 

স্বর্গরাজ্য আসিতেছে, কেবল এই বণিব। হৃদয়ের সেই পুর্বজ্ঞান কি 

হৃদয়ে দেখিতে পাইব না, ঠাকুর? মা, আমাদের এই আশীর্বাদ কর, 

আমর! নিরাশার আগুন দুর করিয়া দিরা, মলে মনে আশ! করিব, 

ত্বর্গরাজ/ আলিতেছে; এ রাজ্যের দিকে তাকাইয়!, বিশ্বাসনয়নে, রি 

নয়নে স্বর্গরাজ্য দেখিয়া স্গথী হইব। [ সা_-]। 

শাস্তিঃ শাস্তিঃ শাস্তিঃ! 
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মুখদর্শনে সুখ 

( হিমাচল, বৃহম্পতিবার, ১৫ই আধাঢ়, ১৮০৫ শক; 

২৮শে ভুল, ১৮৮৩ খৃঃ ) 

হে দয়াবান্ হরি, হে ভক্তের সখা, ভক্তের আহ্লাদ হইলে তোমার 

'আহলাদ হয়, ইহ! জানি। যদি ভক্ত নৃত্য করেন, তবে ভক্তবংসলও নৃতা , 

করেন। আবার তুমি যাহাতে তুষ্ট হও, ভক্ত তাহাতেই তুষ্ট হন। যদি 
কোন কাজ করিলে, নাথ, তোমার মুখে হাসি হয়, ভক্ত সকল কাজ 

রেখে সেই কাজ করেন। তিশি বলেন, আমার যে কাজে মার স্থ 

হবে, আমি সব কাজ ফেলে আগে সেই কাজ করিব! দীনবন্ধো। হে, 

তোমার ভক্তের মন্ত্র নাই, তন্ত্র নাই, তোমার ভক্ত পুরাণ জানেন না, 

বেদও জানেন না। তিনি কেবল তোমার মুখের হাসি জানেন; তোমার 

মুখের কাসিই তীহার বেদ পুরাণ। ভক্ত তোমার কাছে এসে বসেন, 

গলবগ্র হ'য়ে প্রণাম করেন, আর বলেন, মা, তৃমি কি চাও আমার কাছে ? 

মা বলেন, আমি এইটি চাই, তিনি অমনি স্বর্গ মর্ভত পাতাল খু'জে সেইটি 

ফরেন। মা, আমাদের সকলের জীবন এমনি হউক । মা, যে কাজ 

করিলে তৃমি ন্ুখী হও, আমর সকল কাছ ফেলে যেন সেই কাজই 
করি। মা হেসেছেল, তবে আমাদের মুক্তি। এই তো বৈকুঞ্। মা, 
আমাদের ইচ্ছাকে একেবারে দুর ক'রে দাও। কি তোষার রুচি, 

তোমার মন কিসে প্রন হয়, এই কেবল জিজ্ঞাস! করিয়!, এই শাস্ছে 

জীবন শেষ করি। আর কোন কাজ আমরা চাই না। দয়াসিদ্ধো, 

দীনবন্ধো, ইচ্ছাগুলো আমাদের ভূমি একেবারে শেষ কর, কেবল আমার 
কিসে ভাল হবে, এ যেন আর না ভাবি। 

মার মুখেই মামাদের সখ, আমি সুখী হয়েছি কেবল মার মুখ দেখে।, 
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মা, আমাদের এই আশীর্বাদ কর, আমর! চিরদিন তোমার মুখের দিকে 

তাকাইয়া, তোমার সুখে সুখী হইয়া! দিন কাটাইব, আর তোমার স্থথে 

মঞ্প হইয়। জীবন সকল করিব। [ সা] 

শান্তি শাস্তিঃ শাস্তিং । 

অটল যোগ 

( হিমাচল, নুসাব্রা, শনিবার, ১৭ই আধাঢ়, ১৮০৫ শক; 

৩০শে জুল, ১৮৮৩ থু) 

হে প্রেমন্বরূপ, হে শান্তিদাতা, যেমন সংসারের ঝড় তুফালের মাঝে 

তোমার সাধক তোমার কোলে ধ্যানে শান্ত হইয়া বঁ সয়া থাকেন, তেমনি, 

হে ঈশ্বর, আমাদের শান্ত কর। এই যে হিমালয় অটল অচল হইয়। 

রহিয়াছে, তাহার মাথার উপর শো শে। করিয়। ঝড় বহিতেছে, কিন্তু 

তবু হেলে না, দোলে না। তোমার গিরি এমনি সুশিক্ষিত, তার মাথ! 

টউলেও না, দেণেও না, শান্ত আর গ্থির, বাধুবিকম্পিত হয় না, ঠিক যেন 

নিদ্ধ মহাপুরুষ বসিয়।৷ আছেন ধ্যানে । আমর! সামান্ত বাতাসে হেলি ছলি। 

আমাদের মন তে। সিদ্ধ নয়। আমর! ছিগাম ভাল, এখন পাপে ভষ্ট 

হইয়ছি। যোগত্র& বাঙ্গালী সংসারের হাতে পড়িয়া মরিতেছে। দীন- 

বন্ধে, হিমালয়ে আনিলে যদি, আমাদের ঠিক কর। ঝড়ে যেন ঠিক 

থাকিতে পারি। ইঙ্রিয়ের ঝড়ে, সাংসারিক অবস্থার ঝড়ে, এই সবের 

মধে। সুষ্ির থাকিব। হিমালয়ের একটু ধুণি মাথায় দিব। ইনিধে 

অটল অচল হইয়া বপিয়। আছেন। হিমালয়, তোমার প্রশংদ। করি। 

চাঞ্ল্যবিহীন যোগলিদ্ধ তোমার গুণ গান করি। হে ঈশ্বর, হে হিমালয়ের 
ঈশ্বর, গরীব হুঃখী ছুংখিনীদ্িগকে বদি দয়া ক'রে আনিলে, তবে 
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ভিমালয়ের সমাহিত ভাব যোগ যেন হৃদয়ে সঞ্চয় করিয়। লইতে পারি । 

ভগবন্, হিমালয়কে দেখিলে যে ভয় করে, এখনও কত শিখিবার বাকি 

আছে। ঝড় দেখিয়। আমাদের বুক যে কেমন কেমন করিতেছে, আর 

গির্রির ইহাতে ভ্রক্ষেপও নাই। কৈলাসের মহাদেব, এই যে সবকিক্কর 

আপিয়াছে। যদি তুমি বল দাও, আমরা কেন এ ঝাড় সহা করিতে 

পারিব না? মহেশ্বর, সিদ্ধিদাতা, দাও আশীর্বাদ, ঝড়কে রথ করিয়া: 

তাহার উপর চড়িব। পততপাবন, আমাদের হীনত। হইতে রক্ষ। কর। 

লোভী ন] হইয়া, রাগী ন। হইয়!, আমর। হিমালয়ের বংশ হইয়া, যোগেতে 

প্রতিষ্ঠিত হইয়া বসিয়া থাকিব। সব ছাড়িয়। এখানে থাকিব, কেবল 

তোমাকেই কিন্তু ছাড়ি না। কৈলাসে যিনি একবার মাসিলেন, 

তিনিই তার ভাব পাইলেন | দীনবন্ধে, গরীবদের যদি দয়া ক'রে 

আনিলে, তবে এই কর, যেন স্থিরহৃদয় হইতে পাব্ি। এহঠ যে গিবি, 

কারও নিন্দ। স্খ্যাতি শুনেন না। ইহারা একেবারে যেন সিদ্ধ হইয়া- 
ছেন; তোমাতে বেন বিলীন, সংসারকে চান না। তুমিও তেমনি 

স্থান দিয়াছ। যোগগিরি, তুমি নাম-সাধন-যোগে মহেশ্বরকে ডাক। 

হে ভগবন্, এখানে আপিয়া যেন শুন্ধমনে না যাই । এই কর, এই 

গিরির সরল ভাব, গম্ভীর ভাব, যোগ-ভাব যেন পাই। হবি হে, এই 
আশীর্বাদ কর, যেন এই হিমালয়-বিগ্চালয়ে যোগ শিক্ষা করিতে 

পারি। -[ সু] 

শাস্তিঃ পান্তিঃ শাস্তিঃ ! 



গ্বর্গরাজের আগমনে বিশ্বাস ১৩৬১ 

স্বর্গরাজ্যের আগমনে বিশ্বাস 

( হিমাচল, বব্বার, ১৮ই আধাড়, ১৮০৫ শক; 

১লা জুলাই ১৮৮৩ খুঃ) 

হে দীনশরণ, স্বর্গরাজ্োর রাজা, নীচ প্রসঙ্গ, নীচ কথোপকথন এ 

সমুদয় তুমি দূর কর এবং ধর্মে কথ। আমাদের বলিতে দাও। হে 
ঈখর. ভক্তের রলন। এক প্রকার, ভক্তের কাণ এক প্রকার ভাবেতে 

গঠিত, আমাদের কাণ আর এক প্রকারে গঠিত। এই পুথিবীতে 
ভক্তের আসেন, তার! কি বলেন, কি দেখেন, আমরা কি বলি, কি 

দেখ। তাহার! দেবেন, এই পৃথিবীতে সুপ্রভাত হইল, স্বর্ণের পরীর! 

নামিতেছেন। তাহারা দেখেন, এক নৃূত্তন ব্রাজ্য বাহির হইতেছে। 

েমন গগনবিহারী দূরদর্ণী পক্ষী দেখে, তেমনি তোনার ভক্ত এই সকণ 

দেখেন। আমর! কি দেখি, হরিনাম উঠিঘা! গেল, হিমাপয় নামিয়৷ গেণ, 

মুনি খধির! নাই, হুর্য্য গেল, রাত্রি আদিল, অন্ধকার হইল। মার কেন 

ব্রাঙ্ধন্ম 7? উঠিয়া গেল। পঁচিশ বৎসর ধ্যান করিয়া আমাদের এই 

বিশ্বাস? আমর! দেখিতেছি, এ অধম্ম আপিতেছে, এ নয়তান আসি- 

তেছে। এ্রপাপ রিপু* এ আমাদের মৃত্যু। চক্ষু নিরাশ, কর্ণ নিরাশ; 

শর যেন কে বলিতেছে, ব! দেশে য, য। পঞ্জাবে কিবিয়! য!, অধিশ্বানীদের 

জয় হইবে। কেন আর চক্ষু বুজিয়া ধ্যান করি? যা, চলে বা সংসারে । 

এ মময়ে যোগ ব্যান করিতে পারিবি না। আর কেন 4 ০দথ, না, 

বিলাতে আমেরিকাতে সব দংসারী। মাগে এক একগ্ন তবু ধানম্মিক 

ছিল, এখন কল ধন শেষ হইল। তোখাদ্র কথ। মিথ হইল, ধর্ম 

সমন্বয় করিবে বণিলে, হইল না, পৃথিবাতে নাধু নাই, বাও তোমর1। 

হে ঈশ্বর, এ সকল কখ। মামর। বলি। বাধা দিলে তক্কের ভক্তি বাড়ে, 

১৯৭১ 



১২৩৬২ প্রার্থন। 

কিস্তু অবিশ্বাীর যেটুকু ধন্ম ছিল, তাহাও চলিয়া যায়। বাধা পাইলে 

উৎসাহীর বল বাড়ে, কিন্তু গরীব লোকের ভয় হয়। হে হরি, আমাদের 

এ চক্ষু ছুটো। ফেলে দিয়ে ভক্তের চক্ষু দাও। ইহার! দেখিতেছেন, সত্য- 

ধর্ম চলিয়া গেল, ভগবান্ শ্মশানে মরিয়। গিয়াছেন। হ্লশ। বলিতেন 

কি? এ দেখ, স্বর্গরাজ্য আসিতেছে, বিশ্বাসনয়ন খুলিয়া দেখ, জলন্ত 

জ্যোতিতে ন্বর্থরাজ্য আসিতেছে । আমরাও তো, ঠাকুর, একদিন ঝলি- 
য়াছি, তোমার সত্যরাঙ্্য আমিতেছে। এখন ইহার। নববিধানকে জড়- 

সড় করিয়া ফেলিয়। দিতেছে । হছে মহাপ্রভেো, আমি তাই হাতযোড় 

করিয়া তোমার কাছে বলিতেছি, যদি পৃথিবীকে পরিত্রাণ করিবে, 

তবে বিশ্বাসীদের অবিশ্বান চূর্ণ কর, ইহাদের অবিশ্বাসী চক্ষুকে 

উৎপাটন করিয়া বিশ্বাস-ক্ষু দাও। ভক্তের! ভার, অবিশ্বাসী? 

না। আমরা একবার এই চক্ষু ছুটোকে ছাঁড়য়। ফেলিয়া! দিয়।, 

সেই ঈশ। মুষার চক্ষু লই, আর দেখি, এ স্বর্গরাজ্য আমিতেছে, এঁ 

লব যোগী খধিরা আমিতেছেন। মামর। পর্বতে দীড়াইয়। বীর প্রধান 

পরমেখবরকে দেখিব। এহখানে সেই ভক্ত হনুমান ছিলেন, ধিনি 

পাহাড় তুপিয়াছিলেন। এখানে ভীক্ষর৷ আসিতে পারে না। আমর৷ 

এই পাহাড় তুলিয়। অবিশ্বাসীদের গায়ে ফোঁণ, এই পর্বত আমাদের অস্ত্র 

হইবে। হে হরি, যা হইয়। গিয়াছে, তা হইয়া গিয়াছে, এখন আমাদের 

বিশ্বাসী কর । হরি, আমর! নববিধানের বিবাহ দিব, পাত্র পাত্রীকে 

খুব সাজাইব। মহারাজ ব্রন্মাগপতির নর্গদে আমাদের নববিধানের 

বিবাহ হইবে । সকল খধি মুনি নিমন্ত্রিত হইবেন, কলে আনন্দে গান 

করিবেন, আনন্দধ্বনি করিবেন। মা, আমাদের 'এই 'নাশীর্বাদ কর, 

আমরা কেবল স্বর্গের কথ। শুনিব, কেবল হর্রাজ্্য দেখিব, কেবল আশা 

করিব, পুথিবার পরিস্রাণের দিন আমিতেছে, যে দিন আর দুঃখ 



উপাসনাতে নথ ১৩৬৩ 

থাকিবে 7; আমরা এই আশা করিরা, চিরদিন তোমার চরণে পড়িয়া 

থাকিব। [সা] 

শস্তিঃ শাস্তি: শাস্তিং ! 

উপাসনাতে সুখ 

! হিমাচল, সোমবার, ১৯শে আধাঢ়, ১৮০৫ শক); 

২রা জুলাই, ১৮৮৩ খুঃ) 

হে শ্রখের হরি, হে পূর্ণানন্দ, এই জ্ঞান যেন আমার থাকে যে, তুমি 
কেবল স্থুথ এবং শান্তি । উপাসনার মারম্ত, উপাসনার শেষ সকলেই 

যেন কেবল মধুবর্ষণ হয়। একজন লোক পাইয়াছি, যেখানে ক্বেল 

সুখ, ইহাই যেন আমার মনে থাকে । যখন প্রেমানন্দের সুখ বণিয়াছি, 

তখন আর চুপ ক'রে থাক! যায় ন|। [তোমার কাছে আমিলে কেবল 

স্থথ হয়। কে তুমি? তোমার নাম কি? যেহও, নে হও তুমি, 

এইখানটায় বমিলে যেন প্রাণ ঠাণ্ডা হইয়! যায়। কাম, ক্রোধ, লোভ 

আর কিছুই থাকে না, কেমন একট! অপুর্ব শাপ্তিরস €োথা হইতে 

আসে। কেবগ চুপ করিয়া ভাবিতে ইচ্ছ। হয়, উনিও সুখী, আমিও 
স্থশী। ঠক রোগ, শোক, বিপদ? অভিধানে কতকগুলে। কথা আছে, 

হাড়ভাঙ্ক। যন্ত্রণ। বেদন| বলিয়া, গভার মৃত্রা-ক্রেশ, প্রাণ ছটফট করে । 
কিন্তু এই জায়গায় বমিলে, কোথায় রোগ শোক যায়, আমাকে রেখে 

যায় সথখনদীর ধারে । যত অসুর, যত দানব, যত রক্ষদৈতা এই উপাসনার 

শক বাজিলে সব দৌড় মারে। তখন আমি পাপী কি ধাশ্ষিক, তে'মাকে 

বুঝি কি না, ভাবি কি না, এ সব কোথায় যায় ; তখন ভাবি, ছুঃখ কোথায় ? 

পাছে ভগবানের ছেলের দুঃখ হয়, পাছে কেন বলে যে, মানসিক 



১৩৪ প্রার্থন। 

যক্ত্রণার শেষ নাহ, পাছে কেহ বঝে, একতার! বাজাইলেও লব ছুঃখ যায় 

না, তাই তুমি এই রকম করিলে। সুখ হইল, একটা শান্তির বিছানায় 

ঝসিল, ভক্তবৎসল যিনি, ভক্তকে লইয়া বসিলেন, আর সব হুঃখ গেল। 

আর ছঃখ নাই, তোমার শান্তিসমুদ্রে উঠিতেছি, নামিতেছি, কেবল 

শরস্তিরস। দয়াময়, এই যে উপাসনাকে প্রশংস। করি, এই উপাসনাতে 

গতি করিয়। দিয়াছ, ইহাতে শান্তি বটে | এখন এই কর, দীনবন্ধে। হে, 

জাল! যন্ত্রণ। আর না থাকে, কোন ব্লকম অশান্তি আর নাথাকে, ০কেবল 

এমনি ক'রে তোমার কাছে বস, আর সুখ হউক, আর নাহউক। 

গরীবকে তুমি সুখী করিতে পার, একবার টাদমুখে হাসিলেই হইল। 
ভক্তকে পুলকিত করিতে পার এক মুহূর্তে। হে গতিনাথ, সংসারে 

গতি দিতে পার অনায়াসে। তোমার কাছে এমন অমুত বয়েছে, 

এমন সুখ রয়েছে, অনায়াসে তুমি তাহা দিতে পার। অনেক হুঃখিনী 
কন্যা তোমার আসিয়াছে । কেবল উপাসনাতেই স্থুখ। “হরি বলে 

ডাক রসনা” কেবল হবিচকনণ বুকে রাখ, এই বলিলে সব ছুঃখ চলে 
যাবে, এই বণিতে বণিতে আমাদের সকল ছুঃখ দুরে যাবে। হে মঙ্গল- 

দাতা, বিধাতা, কপা ক'রে আমাদের এই আশীর্বাদ কর, যেন আমরা 

সব ছ্ুঃখ কষ্ট দুর করিয়া, হুঃখেনরন আগুনে জল ঢালিয়।, কেবল শান্তিন্থধ। 

পান করিয়। শুদ্ধ ও সুখী হই। [সা] 

শাস্তি শাস্তিঃ শান্তি! 



বেতল ১৩৩৫ 

বেতন 

( হিমাচল, মঙ্গলবার, ২ *শে আযাঢ়, ১৮০৫ শক; 

৩র! জুলাই, ১৮৮৩ থুঃ ) 

হে দয়ার সাগর, বিধানের রাজা, আমবা তোমার দাস দাসী, তাহাতে 

ভুল নাই। দাস দাসীর একটি নিয়ম থাকে, মাস গেলে তাহারা বেতন 

পায়। কিন্তু আমাদের বেতন কৈ? আমর বাঞ্রিতে খার্টি, দিনে খাটি, 

মাহিনা কৈ? এর! কেবল বাগার খাটে, এদের মাহিনা নাই । কিন্ত 

রাজন তোমার খাত। খুলিয়। দেখি, এদের প্রাপ্য কিছুই নাই । ন্বর্গেতে, 

হে মহা প্রভো হহ। অপেক্ষ। আরও উচ্চতর শাতি থাকিবে, কিন্ত আরও 

নীচতর নাতি দেখিতে পাই। আমাবের খাটিয়ে মার, টাকা দ।ও ন। 

কেন? হে হরি, বলিতে গেলে ধমক খাইতে হয়। এওপাপ কার, 

তোমার প্রতি বিরুদ্ধাচরণ করি, তাইতে স৭ বেতন কেটে গেল। কোথার 

£বতন পাইব, না, হরির কাছে খা হইলাম। তোমার দোষ নয়, প্রভে! 

হে, তুমি কড়ায় গণ্ডায় হিসাব ক'রে মাহিন! দাও | এর! ছ'মাসের 

বেতনের আশ! করে ঝসে আছে। ঈশ্বর, মাহিন! না পাইলে হয় না, 

স্ত্রী পুত্রদের খাওয়াবকি? আমর! কি মাহিনা চাহ ॥ তোমার সাগ্য 

বাড়ুক, তোমার প্রঙ্গা বাড়ুক। আমর! থাটিতেছি তোমার পুণ্যরাজ্য, 
£প্রমের রাঙ্য বাড়িবে বপিয়।, তবে আমরা মাহিনা পাইব। তবে ছা 

মিথ্যা খারটিতেছি, আর তোমার রাজ্য বিছ্ুই বাড়িতেছে শ, ইহাতে কি 

হইবে, হরি? যে কমটা লোক ছিল, তাহারাও অরাজক দেখে চলিয়। 

যাইতেছে। হরি, তুমি আমাদের হাতে দড়ি বেঁধে খিচারাননের কাছে 

লাইয়। গেলে, বলিলে, হ্যারে, তোরা, এই কা কর্ণি, আমার প্রজা মব 
উঠিয়ে দিলি। শেষে আমাদের মাহিনা পাওয়া দুরে থাকুক, কারাগারে 



১৩৬৬ প্রাথণ! 

যাইতে হইল। এই কয় মান হইতে মাহিল। বন্ধ হয়েছে, আর টাকা কড়ি 

নাই, আর মান্ুষধন বাড়ে না। এই সকল কি সহ্ করিবে, নাথ? শুদ্ধ 

ধন্মরাজ তুমি চাকরের গাফিলি দেখে চুপ ক'রে থাকিবে? মেয়েরা খুব 

মেয়ে আনিতেছে না কেন? বালকের খুব বালক আনিতেছে ন৷ 

কেন ? প্রচারকের! কেন অসংখ্য শোক আনিতেছে না, হরি ? গোলামের 

মাহিনাটি দাও, তা না হইলে আর চলিবে না, কাজকন্ম বন্ধ হবে। 

এব্র। সব চুপ ক'রে ঘর বন্ধ ক'রে শুইয়। থাকিবে, আর ভগবানের রাজ্য 
আমিবে না, এই ঝুলে নিরাশ হইয়া পড়িয়া থাকিবে। হরি, তুমি 
বুৰ্িতেছ না, এ টাকা ক*টি আনি আর খাই। তা+ না হ'লে আর তোমার 

দাস দাপী না! থেয়ে বাচিবে না| খুখ ধুমধাম হইতেছে, এদেশ হইতে 

ওদেশ হইতে লোক আসিতেছে, এ না হইলে মার তোমার বুদ্ধ বুদ্ধ! 

বাঁচিবে না । হে কপাসিন্ধো, দয়া ক'রে আমাদের এই আশীর্বাদ কর, 

আমর! যেন তোমার উপযুক্ত দা দাসা হয়ে, তোমার রাজাকে বাড়াইয়! 

মাহিনা! লইতে পারি, মাহিলা আরও বাড়াইয়া লহয়! তোমার কাজ করিয়া 

শুদ্ধ হহ। ! সা 

শান্তি: শাহি শান্ত: ! 

উন্ম্ততা। 

( হিমাচল, বুধবার, ২১শে মাধাড়, ১৮৮৫ শক । 

৪ঠ1 জুলাই, ১৮৮৩ খুঃ ) 

ছে দয়াবান্ ছে রূপবান, তোমার ব্রান্মেরা সকলহ্ পারে, কেখন 

মত্ত হইতে পারে না। বর্তমান ব্রাঙ্মদের আর সকল গুণ দেখিতে পাওয়। 

যায়, কিন্ত মন্ততা দেখ। যান ন7। তোমার রূপে গুণে একেবারে মাতিয়া 



উন্মত্ত ৯৩৬৭ 

গেল, এ বুকম হয় লা। বদ্ধ তা'কে বলি, আলাপ করিতে ইচ্ছ। হয় যার 

সঙ্গে। এমন লোক কৈ? মাতে কৈ? প্রাণটার মায়া একেবারে 

কেহ ছাড়িতে পারে না। সাধুই বল, খবিই বল, প্রাণটা৷ তোমাকে দিতে 

পারে না। হাত দিয় ধরিয়াছে তোমার চরণ, কমলার চরণ, লুকিয়ে 

লুকিয়ে আর এক হাত দিয়! সংসার ধরিয়াছে। এক হাতে কমলার 
সুন্দর চরণ ধরেছে, আর এক হাতে সংসারের কুষ্ঠরোগাক্রাস্ত কাণ প| 

ধরেছে। চারি সহম্্র বখপর আগে, ভগখন্, যথাথ তোমার লোক ধার। 

ছিলেন, তার! সাধু হ'ব, প্রচাঞনক হ'ব, এ সব ভাবিতেন না, কেবল 

মাতিব আর মাতাব, এহ ভাবিতেন। হরি হে,মে ভাব আর এ ভাব! 

বুন্দাবনের ভাবের নঙ্গে ইহ। কত তফাৎ। বুশ্দাবনের সে এক বাশীতে 

লক্ষ লোককে ভুলিয়ে দেয়। বুঝি মার আর সে মোহণী শক্তি নাহ। 

দয়ামরী মা, তোমাকে নাকাল কিল তোমার ভক্তের।। যদি মািলাম 

ন। পাছে কাপড়খান। ভেজে এই ভয়ে, ইহাতে বোঝ! যাইতেছে, এখনও 

সয়তান রিপুরা আমাকে ছাড়ে নাই। ব্রাঙ্মদের (কিছু হইল ন/ তোমার 

বাড়ীর কাছে গিয়াও যায় না। তোমার বাড়ীর কাছে শিয়া রথে উঠে 

উঠে, হইল না1। দয়াময়ি, যদি এই যুগে তোমার ভক্তদের মাতাও, 

তবে আমর! সিংহের মত হইয়া উঠি। হহারা। মেতেও মাতে না, দেখলে 
রাগ হয়। এনেছিস্ মাতাতে, আবার আড়ে আড়ে দেখোছস্, পাছে 

স্ত্রী পুত্রদের ভগবানের ঘরে লহয়। যায়। মা, তোমার অনেক ছেগে 

বাহিরে আনিয়াছে, কিন্তু অন্তঃপুরে আমিতে পারিতেছে না । তোম্বার 

কাছে আমিল, নেশ। ছুটে গেল, পাণিয়ে গেল। দেখ না, কত লোক 

মিল, আবার ভোর হইতে না হইতে চলিয়। যাইতেছে। ওরে ভাই, 

এত দুর এলি বা কেন? বুন্দাবনে এসে, ঝলি, কুষ্তবন ন৷ দেখে চ'লে 

যাইতেছিস্? এলি যদি, বাশী না গুনে যাইতেছিস্, কেন? দেখ, না, 



১৩৪৮ প্রার্থন। 

এই সব মাতাল পড়ে রয়েছে বাশী শুনে । সাধন করিলে কি মাতে? 

চল্লিশ ব্সর সাধনেও মত্ত হয় ল। আমার হরি, মদৃষ্টে কি আমার 
এই দুঃখ আছে, ক্রমে ক্রমে ছুটি একটি ক'রে সকলে চলে যাবে? 

আমার বংশীধারীর বাঁশী শুনিতে পেলে না? দেশে গেলে লোকে 

বলিবে, ওরে, বৃন্দাবনে গিয়া বংশীধারীর বাশী শুনিতে পেলিনি ? এই 
কথা শুনে আব্র কেহ আসিবে ন1। কলিকাতায়, ম1, তোমার বড় 

নিন্দা। সকলে বলে, মার মাথায় আর এখন মুকুট নাই, আগে 

দেখিতাম বটে, কিন্তু এখন নাই। হরি, একবার দেখাও এখনকার 

সুরার কি জোর। আমার মার কি এমন রূপ ধে, পাঁচ মিনিট তোমাকে 

দেখিয়া মাতিলাম না? এ কি গিন্টি কর! সোণা? কেহ বলিবে, 

আমি সাত ঘণ্ট। উপাসন। করিয়া মাতিলাম লা। তবে সে উপাসনা 

আল্গা উপাসনা । মাকে দেখিতেছি, কত বার মার কাছে আসিতেছি, 

তবু নেশ! হয় না। উপাসনা কি এমশি জিনিষ যে, সাত বংসরেও নেশ। 

ইয় পা? হে দেবি, ভক্ত ছোড়াগুলোকে বর্দি মত্ত করিবে, তবে 

তোমার মত্ততার রূপ দেখাও । বে উপাসনাতে মন্তত! নাই, সে গিল্টি 

কর! উপাসনা, তাড়িয়ে দাও। হে মত্ততার দেবি, তুমি এস। এ সব 

ব্রন্গের, ভগবানের কাজ নয়। একবার ঝ্ণে দেবী নাম তো। এদের 

[6 কঃরে ফেলে গলার ভিতর সুধা ঢেলে দাও। ঠাকুর, আমার 

মনে একবার একবার আশ। হয় যে, এহ পাঁচ বসকে পরে আবার 

সব মিল হইবে। পাঁচ বদরের সর শুদ্ধ এবারে আদায় কপ্সিব। 

পরলোকে যাইবার আগে আবার মাতাই । হরি, যদি সুদিন দাও, 

কত মাহল।দ হইবে। ফেল ন।, তাব। আর থাকিতে পারিল না, দলে 

দলে আদিতেছে। এবারে দেবী আমিতেছেন কি না, তাহ তাঠারা 
কেহ থাকিতে পারিল না। দেখি, আবার মাতাও, নবদ্াপের ওভদের 



পরীক্ষামধো আশ্বস্তত। ১৩৬৯ 

মত মাতাও। মা, এবারে মত্ত হুইয়! তোমার সকল লোককে কাপাই, 

আমাদের এই আশীর্বাদ কর। তোমার শ্রীপাদপন্মে পড়িয়া, শ্রেমে মণ্ড 

হইয়া, সকলকে মাতাইব, আর মাতিব। [ সা--] 

শাস্তি: শান্তিঃ শাস্তি! 

পরীক্ষামধ্যে আশ্বস্তত। 

( হিমাচল, বৃহস্পতিবার, ২২শে আধাঢ়, ১৮০৫ শক; 

৫হ জুলাই, ১০৮৩ খৃঃ ) 

হে দীনবন্ধে, হে আমাদের আত্মার পরীক্ষক, আমাদের ছুর্বল মন 

পন্রীক্ষাকে ভয় করে, বিপদ আপদ দেখিলে ডরায়। কিন্তু, দয়াল, 

তোমার ভক্তের বলিতেন, পরীক্ষা! বড় মিষ্ট, ফলেতে মিষ্ট, শেষে মিষ্ট । 

দয়াময়,.এই জীবনকে. আমাদের এই দলকে, কত প্রকারে তুমি পরীক্ষায় 
ফেলিতেছ। বিচ্ছেদের কষ্ট, সামাজিক কষ্ট, লোকের গঞ্রনা, ভয়।নক 

“পীড়ন, এই সব আমাদের মনকে কষ্ট দিতেছে । এক একবার মনে হয়, 

ম। কি ছেলেকে এত হুঃখ দিতে পারেন? তা তে তাই, এ সব মঙ্গল। 

কত লোক বলে, ম ৫কেন হুঃখ দেন, তেন পরীক্ষায় ফেলেন? আমি 

ঝলি, একি হুখ ? মা কত শাসন করেন, মা তো আর ছেলেকে বইয়ে 

দিতে পারেন শা । মার অনেক কাজ সন্ভানসম্বন্ধের। তবে কেমন ক'রে 

মাকে দোষ দিব? পাচগ্গন যদি দোষ দেয়, তৰে কিকরে চুপক'রে 

থাকিব? ম1 মামায় শাসনও করেন, আবার 'মাদরও করেন। গা, 

ছেলে ভাল কর! তোমা কান। খিপদগুলে। ষে বন্ধু! কতবার 

দেখিলাম, ঠাকুর, ভারি ভারি বিপদগুলো, শেষে কত শান্তি । নববিধানের 

জন্মই এই আন্দেলনে। এখন সেই পাষওভায়ারা কোথায় রহিলেন ? 

১৭২ 



১৩৭০ গার্দন। 

যাহাকে পাষণ্ডের। বিপদ পরীক্ষা বলেন, সে সব মঙ্গল। এই পৃথিবীতে 
কত হুঃখ পাইয়াছি,.কিস্ত সে ছুখ একটিও অমঙ্গল করিতে পারে নাই। 

স্বর্গের একটি একটি বিপদে কও শান্ত দেয়, কত সুখ দেয়। মা, কেহ 

যেন তোমাকে নিষ্ঠুর বলিয়। বদনাম লা দেয় । তুমি কত মার্ছে! ধ'র্ছো, 
আবার সন্তানকে লইয়। মুখচুন্বন কর্ছ। যে এই সব প্রেমের রহস্ত 

বুঝিয়াছে, সেই যথার্থ সুখী । মা, খাওয়া পরা, সুখ সম্পদ তে। দিয়াছ,' 

কিন্ত ইহাতে যত সুখ লা হয়, পরীক্ষা! বিপদে আরও স্থখ। লোকে বলে, 

এত বিপদ পরীক্ষা, গেল গেল এইবার নৌকা ডুবিল, আমি বলি, না, 

ডুবিবে না দেখিতে দেখিতে সব মেঘ ঝড় কোথায় গেল, নদী আকাশ 
পর্বত বলিল, হবি হরি বল। এখন দেখ, কেমন তোমার নববিধানের 

নৌকা পাল তুলিয়া যাইতেছে । যাহার! বপিয়াছিল নৌকা ডুবিল, তাহারা 
এখন কেমন সুখে যাইতেছে । মা, আমাদের বিশ্বান দাও, আমর। বলি, 

আমাদের ঞুঃথ কিছুতে হইবে না। মার প্রেরিত হুঃখ, তক্তজনের 

অনিষ্ট হইবে না। মা যে আমাদের চেনেন, এ দণ যে মার, আমর। যে 

মার থাই, কেন আমাদের ছুগতি হ'বে। কিছুতে অমঙ্গল হ'বে লা তো, ' 

বদি এ শ্রীপাদপদ্মে মাথা দিয়া পড়িয়। থাকি। আমি কিন! ম। ছুঃখ দেন 

বলিব? আমার ম। মঞ্গলময়ী, তিনি কখন অমঙ্গল করেন না, তিনি 

তো অমঙ্গল করিতে পারেন না, এহ কেবল বঝণিব। ম। মঙ্গলময়ি, 

আমাদের এই আশীর্বাদ কর, তোমার কাছে বিশ্বামী $হয়। থাকিব, 

ম। যাহা দিতেছেন। কলহ মঙ্গলের জন্ত, এই বলিয়। শুদ্ধ হহব। [সা] 

শাপ্তি শাস্তি, শাস্তি! 



সান্ত্বিকত। ১৩৭১ 

সাত্বিকতা 

( হিমাচল, শুক্রবার, ২৩শে আধাঢ়, ১৮*৫ শক; 

৬ই জুলাই, ১৮৮৩ খুঃ ) 

হে দীনশরণ, হে শুদ্ধদেব, এখনও তুমি অলেক দূরে, ইচ্ছ! হয়, 

তোমাকে আরও নিকটে আনি। পূর্বপুরুষদের অপেক্ষা আরও অগ্রসর 

হইবার কথা ছিল। পুরাতন বিধান অতিক্রম করিয়া নববিধান আরও 

অগ্রে যাইবে, তাহা তো৷ আমরা পারিলাম না । তাভাদের খাওয়৷ দাওয়। 

সব তাতে হরি, তাদের গায়ে হরিনাম। তাদের সকল বস্ততে তুমি 
ছিলে। আমর! উপাসনাটি যে করি, এইটি, ঠাকুর, ধন্ঠ। তার পর সমস্ত 

দিনের কর্ম তো আর দেখা যায় না। তাহার! বিছানা হইতে উঠিয়াই 
আবার কম্মেতে যাইতেন। তারা জলেতে আকাশে সব জায়গায় তোমাকে 

দেখিতেন। আমরা এত উচ্চ বংশের সন্তান হহয়া কেন এ রকম? 

ঠাকুর, দয়া কারা তাদের মত আমাদের কর। হরিনাম তিন্ন 

কোন খাবার খাইব না। অন্ততঃ যেগুলি প্রতিদিনের কাঞ্জ, তাহাতে 

হরিকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ব্রাখিব। কতকগুলো হয় তো সয়তানের, 
কতকগুলো হয় তো আমার, তাহার ভিতর তোমারও একটা একটা 

কোথায় ঢুকে থাকে | তাদের ওঠ বসা সব ধর্মেতে। ঠাকুর, আমাদের 
আরও উচ্চ হইতে দাও। তাদের ছুলে হৃদয় উচ্চ হয়। কার জিনিষ 

থাইতেছি, কার জিন্ষি জহতেছি, তার ঠিক নাই। এই একবার 
উপাসনার সময় তোমাকে প্রণাম কারে চলে যাব আজকের মত। 

কিন্তু ভানারা, মেঘ ডাকিতেছে, তাইতে ব্রদ্ষধবনি শুনিতেন। হরি, 

আমাদেরও এই উচ্চ শ্বভাব দাও। আমরা শুইতেছি যে বিছানায়, 

জঘন্য ইন্দ্রিয় শাহাতে। এই তো গেল শতীর | মা, কার ছ্গিনিষ 



১৩৬২ প্রার্থন। 

ছুইতেছি? মড়ার জিনিষ? শেষে নাস্তিকের যা" তা" ছুঁইতেছি? 

্রহ্মতনয়ের মত আমরা সাত্বিক হইব। সাত্বিক আহার, সান্বিক সব। 

কাগজে দোয়াতে লব হরি, যা” ছু ইতেছি, অমনি ব্রঙ্গ চড়াৎ করিয়। 

উঠিতেছেন, এই হুইলে তবে আমর৷ সান্বিক হইব। সব গ্রিনিষে হরিকে 

দেবি। জিনিষ আমার নয়, সয়তানের নয়, সব নববিধানের হরির 

জিনিষ । এই সকল জিনিষ লইয়া আমরা সাত্বিক হইব। আমাদের 

এই জিনিষ যেন সর্বদ! শুদ্ধতাতে রাখিয়া দেয়, মা, আমাদের এ 

আশীর্বাদ কর। আমাদের সব অসাত্তবিক ভাব দূর করিয়। দিয়, নববিধানের 

সাত্বিক ভাব ধরিয়া দিন দিন শুদ্ধ হইব। | পা | 

শান্তিঃ শাস্তিঃ শান্তি ' 

বিধি-ন্পীকার 

( হমাচ৭, শনিবার, ২৪শে আধাঢ়, ১৮০৫ শক, 

দত ভুগাই, ১৮৮৩ থুঃ) 

হে দীনদয়াল, হে ধশ্মরাজ, গৃহস্থের বিধি তুমি বদি প্রচার করিতেছ, 
তবে গৃহস্থকে বল দাও, যেন সে সেই বিধি পালন করিতে পারে। 

আমরা, হে ঈশ্বর, কেন অশুদ্ধ থাকিব, কেন স্বেচ্ছাচারে দিন কাটাইব, 

যদ্দি গরীব বলিয়া, যে যেখানে আছে, সকলকে তুমি বিধি দাও। জনলি, 

এই বিধিতে কেবল মামর। ভাল হইব, তাহা নয়, তোমার পুত্র কঞ্চা থে 

যেথানে থাকিবে, লক্ষণ দেখিয়। বুঝিয়া লহইখ। সেবকের ধন, সেবকদের 

তোমার বিধি দাও, আর পাপাচার ন৷ হয়, স্বেস্ছাচার না হয়। এহটি 

তুমি চা, প্রত্যেক গৃহস্থ সকাল হইতে প্রাত্র পধ্ন্ত ঠিক নিয়মগুলি 

পালন করেন। তোমার মনে বড় সাধ ছিলযে, আমার গৃহস্থ গুলিকে 



বিধি-স্বীকার ১৩৭৩ 

আমি চিনিয়া লইব। মেই দিন তো আসিয়াছে, ঠাকুর। এইবার 

অনায়াসে বাধিতে পার, এইবার তো অনায়াসে পৃথিবীকে দেখাইতে 

পার তোমার লোকদিগকে। এইবার আমরা তোমার বিধিতে তোমার 
ঘর সাজাই। সাধকের ধন, হে ঈশ্বর, যদি এ নিয়ম সত্বেও সাধকের! 

যা” ইচ্ছ। তা'ই করে, তাঃ হ'লে বুঝিব, দয়াসিন্ধু আমাদের রাজা নন। 

কাগজে পধ্যস্ত যখন লেখা হুইল, তখন তো আর ওজর কগ্িতে পারে 

নাযে,কি করিব? যেখানে নাড়ী নক্ষত্র পধ্যন্ত লেখ হুইল, এখন দেখুন 

সকলে, তোমার কি বিধি। একবার পৃথিবীকে দেখাইয়া দিন, ত।* হ'লে 

বল্বে, এরাই শ্ব্ের লোক।. মাহা এমন ঘরের নিয়ম, এমন খাওয়া 

দাওয়ার বিধি, এমন আর কোথায় দেখিব? এরা ম1 দেবীকে যথার্থ 

দেখিয়াছে। মার তুমি মনে মনে ভাসিতেছ, আর বলিতেছ, আরও 

পরিবার হউক । এইবার, মা, এদের টেনে লও। সদাচার-ব্ষচাতী 

যাহারা, তাভারা এই নিয়ম লউন। আর যদি, দেবি, তোমাপ নিয়ম 

লেখাই রহিল, কেহ মানিল না, তা" হলে লোকে বলিবে, ম। নিয়ম 

করিলেন, কিন্তু কেহ লইল না। মা, তাই বলিতেছি, সমস্ত ভারতবর্ষের 

লোক তোমার এই বিধি লউন। মা, একবার তুমি মহারাণী হইয়। 

নিংভানে বপিয়া, আদেশ প্রচার কর। মা, আমর যেন তোমার 

আশার্ববাদে সমুদয় শ্বেচ্ছাচার অবিশ্বাস দূর করিয়া, তুমি যাহ! বলিবে, 

যাহ] লিখে দিবে, সব গ্রহণ করিয়া, সদাঢারের পথে থাকিয়।. দিন দিন শুদ্ধ 

ও পবিত্র হহ। [সা--] 

শাস্তি: শাস্তি শাস্তি! 



১৩৭৪ প্রার্থনা 

পরালোকগুহ 

( ঠিমাচল, রবিবার, ২৫শে আষাঢ়, ১৮০৫ শক; 

৮ই জুলাই, ১৮৮৩ খুঃ) 

ছে কুপাসিন্ধো, হে বৈকুঞ্ঠপতি, বিশ্বাস করিব, বিশ্বাস বিন। পরিত্রাণ 

হয় না| বিশ্বাম করিব, তোমার স্বর্গরাজ্য আসিতেছে । ছুঃখী সেই 

লোক, বে পৃথিবীর সকলই দেখিতেছে, তোমার শ্বর্গরাজ্য দেখে নাই ! 
তুমি যে নূতন বাড়ী প্রস্তুত করিতেছ আমাদের জন্ত, তাহ। দেখে নাই ঃ 
তগবন্ সেই বাড়ীতে কে কি করিবেন, তাহাও ঠিক আছে। হে হরি, 

তুমি যখন এত ঠিক করেছ, তখন অবিশ্বাসী বিশ্বাস করিবে না? এত 

বড় কারখানা করিতেছ, হরি, ভারতের এক দিক হইতে আর দিক 

পর্য্যন্ত কত লোক খাটিতেছে। আমার ঘর এ, এ ভ্রাতার ঘর, এ 

বন্ধুদের ঘর, এ আমাদের জন্য তুমি ফ্রবলোক প্রস্তুত করেছ। কাণ। 

দেখিতে পায় না, বলে, কৈ? অপ্রেমিক চান, আমার ঘর এ, ও 

যাহতে পাইবে না। অবিখাসী জানে না, একটি স্নানের ঘর. একটি 

খাবার ঘর, একটি ফুলের বাগান, তুমি প্রতিজনের জন্ত করেছ। এ 

দেশের লোকের, ও দেশের লোকের জন্য, সকলের জন্য তুমি একটি 

একটি ছোট ঘর, বড় ঘর প্রস্তুত কর্নেছ। দ্বিঞ্জপতি, তুমি নববিধানের 

লোকের জগ্ত সব একটি একটি প্রস্তত করেছ। আমর! যে দিন যাইব, 

কত আনন হইবে। একটি দুঃখের কথা শুন, হরি, আমাদের ভিতর 

এত অপ্রেম কেন? ওখানে গেলে সকলেরই গান বাজনা করিতে হইবে। 

কেহ ছোট সুরে, কেহ বড় স্থুরে, নারীরা ছোট সুরে। হে শ্রুহরি, 

একজন গেলে তে) হবে না; প্রতোকে একটি একটি যন্ত্র খাঞ্জাইব। 

অত্যন্ত মনোহর সুমিষ্ট বাগ্ধগানে ঘর পুর্ণ হইবে। জননি, কাহারও 
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আছে ভাল সুর, কাহারও স্থুর ভাল নয়, এইটি, হরি, এর! বোঝেন 

না। সকলে না গেলে হয় তো মোটা স্থর থাকিবে না, হয় তে! 

সরু সুর থাকিবে না, নয় তে। যোগ থাকিবে না, নয় তো ভক্তি 

থাকিবে না। হে হত্রি, তুমি আমাদের জন্ত কত প্রস্তুত করিলে, 

এখনও এরা কলহ করে। বাজাইব, আমোদ করিব। কেন কলহ 

করিব, ঠাকুর। অতি দীনহীন গরীব, তার ঘরও সাজান হয়েছে, 

তার ঘরেও নববিধান আছেন। কি পরিপাটী, হবি, তুমি তার 
জন্ত একটি একতার। রেখেছ, একখানি গেকুয়। রেখেছ, তারও জন্ত 

একটি ছোট যোগের ঘর আছে। তারও জন্ত সোণাব কললীতে অস্ত 

রেখেছ । এতগুপলি পোকের পরন্ত এত ঘর ক'রে রেখেছ। পঞ্জাবের 

লোকদের জন্য মেই রকম ঘর, মহারাষ্্ীযদের জন্য সেই বূকম ঘর, 

ব্রহ্মপুত্রের লোকদের জন্ত তাহাদের মত ঘর প্রস্তত করেছ। যাহার 

যেমন প্রয়োজন, তেমনি রেখেছ। হরি, এ আমার বাড়ী, এ নববিধান। 

সকলে ঝগড়। কলহ দূর করিয়া, আনন্দের সহিত এ বাড়ীতে যাই। হে 

দয়াময়ি, আমাদের এই আশীর্বাদ কর, আমর! সকলে এ ঘরের উপযুক্ত 

হইয়া, সকলে হাত ধরাধরি করিয়া, এ বাড়ীতে যাই। মা, তোমার 

শ্রীপাদপন্মে পড়িরা, সকলে আনন্দিত হইয়া, এ শান্তিনিকেতনে যেন 

স্থান পাহই। |[ সা] 

শাত্তিঃ শান্ঠিঃ শান্তঃ। 
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সুখের দিন 

( হিমাচল, বুধবার, ২৮শে আধাঢ়, ১৮৫ শক; 

১১ই জুলাই, ১৮৮৩ খুঃ ) 

হে দীনবন্ধে।) ভক্তসহায়, আমার মনেই ব! এত আশা, এত আনন্দ 

হইতেছে কেন, আর অগ্তদের মনেই বা এত অন্ধকার, এত নিরাশ। 

হইতেছে কেন? ভগবন্, আমি বলিতেছি, সকাল হইতেছে, তার! 
বণিতেছে, রাত্রি হইতেছে । আমি বলিতেছি, ঠাকুর, স্বর্গরাজ্য দেখ! 

দিতেছে, তার! বলিতেছে, ন্বর্থরাজা দেখ! দিয়! চলিয়। গিয়াছে । আমি 

বলিতেছি, এই ত আমোদ করিবার সময়, তার। বলিতেছে, এই ত 

কাদিবার সময়। পিত:, এ মতভেদ কেন? আমার কথা মিথ্যা, না, 

তাহাদের কথ। অমুলক ? বিশ্বেশখ্বর, বিশেষ করিয়া এ বিষয় শিক্ষ। দাও । 

ত্বর্গে যাবার সময় যদি সকলে বলে, গেলাম মব্রিলাম, শুনে প্রাণ যে 

চমকিয়া উঠে। একি? স্বর্গের দ্বার খুলিল, কোণায় আমর! সেখানে 

গিয়া জুখী হইব, না, কান? ন্বর্গের গ্রমব হইল, না, অন্ত্যেট্িক্রিয়। | 

উতসবক্ষেত্র, না, শ্মশান! ম|, জননি, আমি তোমার কাছে যহ! শুনি, 

তাই বলি, তোমার; উৎসাহে উৎসাহী । আমার প্রাণের হরি, আমার 

বয়স বাড়িতেছে, আমার বিশাস বাড়িতেছে। আগে আমি, মা, তোমাকে 

কেবল উপাসনায় দেখিতাম, এখন আহারে স্নানে, এখানে ওখানে, তোমার 

সঙ্গেও আলাপ হয়। আমি বলিতেছি, ছেলে মেয়ে লব স্থখী হও, বর 

আসিতেছে, ঢাক বাজাও । ওর! কাদে কেন? দেবি, বিয়ের ঘরে 

কাদে কেন? রোদন কেন, হাহাকার কেন? উঠ, গান গাও, সতীর 

বর আসিতেছে আনন্দবদ্ধনের জন্ত ৷ হরি, আমার দ্বারা কি হ'তে পারে? 

তুমি এস, কান্না থামাও। মা, আনন্দের দিন এল, সুখ এল, অগ্ঠের! 



নুতলখ ১১৭৭ 

কেন বলে না? কার্গালের সঙ্গে বন্ধুদের বনিবনাও হ'ল না কেন? 

হরি, কি দোষে দোষী হ'লাম তব চরণে? সুখের দিনে কোথা হাসিব, 

নাচিব, না, একি হ'ল? যাও, নিরাশা বাও। আমার স্বর্গ আপতেছে, 

আমার সোণার ভগবান সোণাধ ক্নথে চড়িয়া আনতেছেন আম 

কেবল এই বিশ্বান কারবখ। হরি হে, দয়! কর, এহ স্থখের সময় 

সকলকে সুখী কর। বুদ্ধ, যুবা, বালক, নর, লারী সকলে এই 

স্থথের কাপড় পরির। আমোদ করুক । মা, বাঁলয়। দাও, এই মুখের 

দিনে যে আমোদ না ঝারবে, তাহাকে আমি শিরপরাধা মনে করিব 

না। সকলকে প্রেমস্থুরা পান করাহয়া দাও, সকলকে খিশ্বালী 

করিয়া দাও, পালেণান করিয়া দাও। মা, এই আশীব্বাদ কর, 

যেন এই স্থখের দিনে সকলে খিলে উৎসবের আনন্দ সন্তোগ করিতে 

পারি। মু] 

শন্তিঃ শান্তঃ শান্িং! 

নুতন 

( হিমাচল, বিবার, ৩২পে আহা, ১৮৭৫ শক, 

১৫হ জুলাহ, ১৮৮৩ খুঃ ) 

ছে দালবন্ধো, ০ বয়েস নুতন প্র বন্উমাণ সময়ে তুমি যাহ! দেখাহ- 

০5, হহ। সুতি ৮৫কষর পক্ষে শুতশ, হারয়ের পক্ষে নূতন, আনাদের 

প্রতিজন্রে পক্ষে নূতন, ভারতের পক্ষে নুতন, পিতঃ, সমস্ত পৃথিবীর পক্ষে 
নুতন। কি নূতন? বল, ভগবন্ কি নৃতন? সকলেই বলে, ধন্ম 

নুতন। কিন্তু, কি নূতন? কথ। বলিতে গেলে মনে দররিদ্রতা প্রকাশ 

পায়» শ্রান্তি প্রকাশ পায়। যদি তোমার নববিধান প্রকাশ কর্ধিলে, বল, 
৯৭৩ 
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এ বর্তমান বিধিতে কি নূতন? মন কিছু জানে না, কি নৃতন, হরি? 
সমুদয় নুতন | কিন্তু, কি নুতন? হরি নৃতন, পুজা নুতন, নাম নৃতন, 

সাধন নুতন, জল নূতন, বাযু নূতন, পাহাড় নৃতন, সমন্ত নুতন, আর 

পৃথিবী নূতন, ন্বর্গ নৃতন। এই পধ্যস্ত? আরকি? ঈশা নূতন, মু! 

নৃতন, শাক্য নৃতন, গৌরাঙ্গ নূতন। বেদ কোরাণ বাইবেল পুরাণ 

সমুদায় নূতন । আর কি, হরি? পিতা মাতা নৃতল, ভাই ভগিনী নৃতন, 

পুত্র কন্ত! নৃতন, স্বামী স্ত্রী নৃতন, ভূতের! নৃতন, প্রভুর! নৃতন। হে 

পরমেশ্বর, বাহিরে সমস্ত নৃতন, ভিতরে সমস্ত নুতন। এই যাবতীয় 
নৃতন একত্র করিলে কি হয়? নূতন বিধান। যার পিতা, মাতা, ভার্ধ্যা 

পুরাতন, তার! কখন নববিধানবাদী নহে। কিন্তু সমুদয় যার নৃতন, সেই, 

হে ঈশ্বর, তোমার নূতন বিধিতে দীক্ষিত। হে প্রেমময়, যখন তুমি সেই 

ঈশাকে জর্ডন নদীতে স্নান করাইয়া দেবনন্দন হইতে আদেশ করিলে, 

তখন কত আশ্চর্য্য ঘটন। হইল। যখন তিনি স্নান করিয়া উঠিলেন, 

দেখিলেন, আকাশ খুলিল, স্বর্থ দেখ! দিল। তখন তুমি বলিণে, “হে 

পুর, আমি তোমার উপর সন্তষ্ট হইলাম ।” বদি এই গঙ্গা যমুনার জল 

আমার কাছে পুরাতন হইল, তবে কেন আমি জন্মিয়া মরিলাম ন। ? 

আমি নেই পুরাণ বাড়ীতেই থাকি, আমি বে গেলাসে জল খাই, তাতে 

হরি লেখ। নাই, মামি যে থালে ভাত খাই, তাতে হরির নাম নাই, আমি 

ধে বন্ধুদের সঙ্গে দেখ! করি, সকলই পুরাতন। তবে, হে নববিধান, 

বিদায় দাও। প্রবঞ্চককে তুমি রেখো না। তুমি এমকল ধোক লইয়া 
কিছু করিতে পারিবে না; তুমি চাও সকল সরপ তেজাল। আমর! সব 

নবব্ধান মানি? কিন্তু কৈ, ঈশার মতন আকাশ দেখি নাই। আমাদের 

মধ্যে কে এমন আছে, ঘে বলিতে পারে, এ থাল৷ ছিল পৃথিবীর, আমি 4 

এই থাল। হরির নামে করিলাম । কে বলিতে পারে, মাগে পূর্বপুরুষের! 

জন 
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অন্ন খাইতেন, আজ আমি বঙ্ধ-মন্ন খাইব। এ নববিধানে 'প্রবঞ্চকের। 

থাকিতে পারে ন।; এ নবীনের ঘর, প্রানের ঘর নয়। নবীপ হ'য়ে 

নবীন হরির সেব। করিতে হয়|! এখানে সকলে এস। গৌরাঙ্গ পর্যান্ত 
নবীন। পুরাতন নৃতা এখানে হবে না। যে টাকাতে হাত দেয় প্রাচানের 

মত, সে হরির ঘরে, কুবেরের ভাগারে ডাকাতি করে। এখানে সব 

নবীন । হরি, আমাদের এই নবীন ধন্ম শিখাইবেকি ? সমস্ত পৃথিবী 
নবীন। সে নুর্য চন্দ্র মার নাই) নবান সব॥। যোগ নবীন সাধন 

নবীন, নৃতনত। উদ্ভনে। নবীন হরির €সব! করিব, থাকৃব ন। আর 
পুরাতন সংপারে। হরি, রক্ষা! কর, পুরাতন দুর্গন্ধ সংলার হইতে রক্ষা 

কর। অুগন্ধ নূতন স-সারে লইয়া চল। নুতল সাহস দাও, বল 

দাও। নদী হইতে উঠিয়া যেন দেখিতে পাই, সে আকাশ আর 
নাই; নূতন আকাশে হরিচন্দ্রের উদয় হইয়াছে । যদ্দি তা” না হয়, 

তবে সব পুরাতন, স্বর্ণ ও পুরাতন। হে নবীন প্রেমের আকর, এই 
আশীর্বাদ কর, যেন পুরাতন, নীরদ সংসার, ছ্র্গন্ধ নিরুৎসাহ দূর করিয়া 

দিয়া, নবীন ভরির নবীন ঘরে নবীন প্রেমে মত ভইয়া স্থবী হইতে 

পারি । [স্থ-] 

শাস্তি: শাস্তি; শাস্তিঃ 
৪ আআ 

এ 

পুর্ণ সাধন 

। হিমাচল, বুহম্পতিবার, ৪ঠ1 শ্রাবণ, ১৮০৫ শক, 

১৯শে জুলাই, ১৮৮১ খু) 

হে কাতরশরণ, হে ভক্তের হরি, এক জন তোমার ভক্ত হয়, ই। 

সহজ, সপরিবারে তোমার ভক্ত হয়, ইহা কঠিন, সদলে তোমার ভক্ত হয়, 
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ইহ। আরও কঠিন। পিতঃ, একজন কোন রকমে তোমাকে জানিয়া 

শুনিয়া তোমার প্রেমে মজিল। তাহাতে কি হ'ল? ঘর সংসারে জঞ্জাল 

করিয়া রাখিল। স্বার্থপর হইয়া তোমার ঘরে বসিয়া হরিনাম সাধন 

করিতে লাগিল। সে কিরূপে শ্রদ্ধেয় হইবে? অন্নবিশ্বাসীকে তুমি 
স্বর্গে প্রবেশ করিতে দাও না। চাও তুমি, স্থপ্রসন্ন ভগবন্, পরিবার সব 
তোমার হয়, সব কাজে তোমার নাম হয়, সব বস্ততে তোমার অধিষ্ঠান « 

হয়, আর সমস্ত দিন, সমস্ত বৎসর তোমার সাধন হয়। সেইটি হলে 

তোমার সাধ পূর্ণ হয়। যদি ভাল করিয়া লা খাইলাম, স্নান না করিলাম 

হরিনামে, তুমি কি তাহাতে সন্ত হও? হও নাত? খাইব, নাহব, 

শুইব, সব হরিতে, তা” হ'লে তোমার মনটি প্রসন্ন থাকে | দয়াল, ঘি 

তোমার কাছে একটিকে আনি, ছুইটি ছেলে রাখিয়! দুঈটিকে আনি, 

মেয়েটীকে রাখিয়। স্্রীটাকে আনি, তোমার বিরক্ত মুখ বলে, “লইব ন1।* 

যদি পরিবারটি আনি, তুমি বল, “দলটি কৈ?" প্রাণাস্ত হইল এহ ভজন 
লাধনে ! জগদীশ, পুর্ণ সাধন হহবে কবে? উপাননার ঘরে কেবল 

হরিনাম অঙ্কিত করিয়! রাখিয়াছি, আর সব দেয়াল খালি রহিয়াছে । 

তোমার মন কিছুতেই উঠে না। সব ঘরে বিশ্বাসের পিটুলি দিয়। 
লঙ্ষ্মীঃরণ আকিয়াছি, কেবল ছুইটা ঘর খালি রহিয়াছে, বলিলে, আমি ও 

বাড়ী যাব না, ও বে লক্ষ্মীছাড়। বাড়ী। প্রেমিকের ধন, তোমাকে যোল 

আন! প্রেম না দিলে, কিছুতেই তোমার মন প্রলন্ন হইবে লা। আমার 

ভগবান্ তষ্িদার, পুর্ণ করিয়া না দিলে ছাড়বেন না। সাড়ে পনের আন 

দিলেই ছুই পয়সার জন্ত তৃমি ধস্তাধন্তি কর। সমস্ত যে তোমাকে দিতে 

হইবে । বিশেষ আমার সব জিনিষ তোমাকে আগে দিতে হইবে। 

আমাকে যে তুমি ঢের দিয়েছ, 'আমি যদি কম দিই, অন্যে যে আরও কম 

দিবে! পিত:, এ বাড়ীতে যেন আর ঝগড়া না মাদে। য়ে দিন 
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প্রলোভন স্বার্থপরত। আসিবে, সে দিন শয়তান রাঁজ। হইবে, আর ভগবান্ 
পাশ দরজ! দিয়া চলিয়! যাইবেন। ভগবন্, যদি তোমার ধন্ম লহয়াছি, 

তবে পুর্ণ সাধন করিব। যে বাড়ীতে লোভ আর রাগ সর্বদা থাকে, 

সেখানে তোমাকে কখন পাইব না। হে দেব, দয় করিয়া 'এই আশীর্বাদ 

কর, যেন এই পরিবার, এই টাক। কড়ি, সব তোমার চরণে দিয়া, সকল 

জিনিষে তোমার নাম অঙ্কিত করিয়া সুখী হই। [সর] 

শাত্তিঃ শান্তিঃ শাস্তি: ! 

বন্বান 

( হিমাচপ, রাঁবধাপর, ৭ই আাখণ, ১৮০৫ শক) 

২২শে জুলাহ, ১৮৮৩ থৃঃ ) 

হে প্রসন্ন ভগবন্, হে মুক্তিদাতা, অবিদ্ত। আমাদিগকে মুক্তি দিল না, 

স্বেচ্ছাচারী করিল। মামরা স্বেন্ছাচার চাই না, মুক্তি চাই। কিন্তু যখন 

ভাবি, মুক্তি কি, তখন দেখি, এক রকম বন্ধন। ইহা! ত মুক্তি নহে, 

ইহা ষে বন্ধন। যত ত্রাঙ্মগ আছে, ইচ্ছ। হইতেছে, মহাপ্রভো, তোমার 

আজ্ঞায় ইহাদের বাধি| ইহাদের যৌবনে বাধি, ধর্মে বাধি, সংসারে বাধি, 

কর্মে বাধি। ইহাদের অষ্টবন্ধলে বন্ধন করি, তবেই সাধ মিটে; নতুবা, 
পরমেশ্বর, দলপতি হইবার কোন স্ুখ নাই। এই সব, ছে ভগবন্, 

ভারতবর্ষের চারি দিকে বেড়ায়। ইহার ধশ্মকর্ম মানিবে না, পলায়ন 

করিতে চায়, ছুঃথ হয়, পরমেশ্বর, ইহাদের কি হ'বে। ইহাদের ডান 

দিলে স্থগে যাইবে না, ইহার। ন্বেস্ছাচারী হ'য়ে বেড়াইতেছে। এই ত 

মানুষের গৌরব যে, ৫েমময়ের প্রেমে বন্দী হইয়া থাকিতে পারে। 

বাডিচারী কি আমাদের আদর্শ হইল? সতী বলেন, বদ্ধ থাকিয়া! তিনি 
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বড় সুুধী। সতী ত প্রেমে বন্ধ, তাই তার এত ম্তুখ। যেচারিদিকে 

ঘুররিয়। বেড়ায়, তাহার সুখ নাই, কত লোক অন্তের বন্ধনে বাধ! আছে। 

হরি হে, কোথায় আসিপাম, অসতীর দেশে? পিতঃ, ইহার) এখন মরে 
নাই, ইহাদের বুকে পাথর চাপা, মাথায় শাসন চাপ! । আমর! তোমার 

কয়েদিখানায় থাঁকি। তুমি যা বলাবে, তাই বলিব, যা করাবে, তাই 

করিব। আর কিছু চাহি লা, ভক্রুবমল, আর কিছু চাহি না, মুক্তিও, 

চাহি না, কেবল তোমার প্রেমে বদ্ধ থাকিব। প্রমময়, তোমার প্রেমে 

এমনি মত্ত হইব যে. আর বাড়ী ছাড়িতে পারিব লা। যাহার! হব্িপ্রেমে 

মত্ত, তাহার আর কোথাও যায় না। আমাদের এমনি হ'বে যে দিন, 

চারিদিকে হরি ছাড়া আর কিছু দেখিতে পাইব না। সকালে উঠিয়া 

দেখিব প্রেমের কারাগার। হে ঈশ্বর, কয়ট৷ ব্রাঙ্গ তোমার বন্ধন 

লইয়াছে? কেবল বলে, এট। করিব, ওট| করিব। যে তোমার দাস, 

সে কোথাও যায় না। আমরা যদি বলি, বন্ধো, এই সুখের বাগানে এক 

বার এস, তিনি বলেন_-মামার ঠার কি কোথাও যেতে দিবেন, এই 

দেখ ন।, এক শত দাঁড় দিয়। বাধা। মআমর। বলিলাম, এই বই খান! 

পড়, তিনি বগেন-_-ভগবান্ ভাগবত ছাড়া মার কিছু আমাকে পড়িতে 

বারণ করিয়াছেন, যদি পড়ি, তিনি প্রাণে বাগা পাবেন। আমরা 

বলিলাম, ভক্ত, একটু সংসারের সুখ পাহবে এস, তিনি লেন_- 

আমার হরপ্রেমনূধাপান ছাড়া মার স্থথ নাই। ভগবন্, এত তোমার 

মানুষ । হন্রিহে, দয়া কর, দয়া কর, ভয়ানক ন্বেচ্ছাচার হইতে রক্ষা 

কর, সংসারের সহত্র বন্ধন ছেড়ে ধর্বন্ধনে বাধ। হরিপ্রেমরস পান 

করাও, হরি-সঙ্গে বন্ধন কর। এইবার উৎসব আলিতেছে. তাহার 

আগে এই কর, যেন আমাদের নিজ নিজ ইচ্ছ। ছাড়িয়। তোমার কাছে 

থাকি! ঘখন ফুলের মধু মধুকরকে মত্ত করে, সে মার কোথাও যাইতে 
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পারেনা। আমরা তোমাকে ছাড়িয়া কোথাও যাইব না। দয়ায়, 

দয়া করিয়৷ এই আশীর্বাদ কর, যেন সতীর মত তোমার প্রেম বদ্ধ হইয়া, 

তোমার পাদপন্নে চিব্রবন্দী হইয়। পড়িয়। থাকি। [ম্থর_-] 
শাস্তি শাপ্তিঃ শান্তি: ! 

মগ্তত। 

( হিমাচল, শনিবার, ২০শে শ্রাবণ, ১৮০৫ শক; 

৪ঠা আগষ্ট, ১৮৮৩ খুং) 

হে চিদাপন্, হে সুশ্রী ভগবন্, তোমার প্রেমমুখ কি বথার্থই কোন ভক্ত 
দর্শন করিয়াছেন? এই পাহাড়ে আঙিয়।কি কোন যোগী প্রেম ভক্তিতে 

নয়নকে অন্ুরপ্রিত করিয়া তোমার মুখ দেখিয়াছেন? পুণ্যের আগু” 

পাপচক্ষে দেখিতে পাওয়। যায় লা। এই অন্তই অনেক ধর্মসম্প্রদায় 

তোমার কাছে যাইতে ভয় পায়। এক মুষ কেবল তোমার কাছে 

গিয়াছিলেন, আর সহম্্র সঙ্গী পর্বতের নীচে বলিয়! রছিলেন, তোমার 

দেখ। পাইলেন না। হে ঈখর, ইহ! সভা, তোমার মুখ কোটি হ্যোর 

মত. আমার মণিন চক্ষু তাহ! দেখিতে পায় লা। পুথিবী ইহার মানে 

দানে লা, কিন্ত ষেন এই কথাটা পুথিবী জানে, মার কাছে যাওয়া যায়। 

স্তায়বান্ পরমেশ্বরের কাছে যাওয়া যায না, কিন্তু প্রেমময়ী মার কাছে 
যাওয়া যায়। পিতার দরজা খোল!। প্রখর সুর্যের দিকে তাকান বায় 

না, কিন্ত ঠাদের দিকে তাকাইলে, আর অন্ত দিকে চক্ষু ফিরান যায় না। 

সুর্য বলে, চলিয়! যাও, চলিয়! যাও, চাদ বলে, আয় আয়। হে ঠাকুর, 
তোমার কাছে আমার বক্তব্য এই বে, অপহা প্রেম কিন্তু আর সহা হয় 

না। পপ্রম কাদিয়ে মারিয়ে ফেলে। চাদ যদি পাগল করে, তাহ! হইলে 
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তোমার প্রেমও পাগল করে। পাপী, মার কাছে যাও। আমিও, 

ব্রাহ্মদের যে মা, তীর কাছে বসতে পারি; কিন্তু এ যে আসল ম| হিমালয়ের 

উপরে বধিয়! মাছেন, বাহার রূপে সমস্ত পৃথিবা ধর্ণময় হয়, তাহাকে 

আমি ভাবতে পারি না। বে দিন তাহাকে ভাবিব, সেই দিনই যথার্থ 

প্র্গ লাভ করিব। সকলে অম্নি একটি একটি শান্ত মার ছবি লহয়। 
যাইতেছে, কিন্ত মার কান। রোদন তে। শুনিতে পাইতেছে শা। পৃথিবীর 
মা যদি সন্তানের জন্য কাদে, পাড়ার লোক সে কান্নায় কাতর হয়। 

মার গ্রাণের গভীর মেহ যাঁদ ক্রন্দনে বাহির হন, তপন কাহার সাখা, সে 

কান্নার কাছে দাড়ায়? এই ত পৃথিবীর মার কাম।। আর জগন্মা তা, বখন 

তুমি আমার তস্ত ধরিয়া, দাড়ি ধরিয়া বল--মামি তোকে এত দিলাম, 

তোর জন্য এত করিলাম, তবু তুই মামার কাছে এলি নি? এই বলিয়। যখন 

তুমি কাদ, মামি আর থাকৃতে পারি না। হে প্রেমময়ি, ভে আনন্দময়ি, 

তোমার কানন! পৃথিবী শোনেনি; যে দিল তোমাৰ কান্না শুন্বে, নথ 

(তোমার প্রেমে পাগণ ভহয়া যাবে । বখন পাগল হহয়া ঈশা, মুব।। শাকা 

সব কাদবে, আর তাহার সঙ্গে, মা, তামার হয়ভেদা বিলাপিধবনি শু'লব, 

তখন, হে প্র'ণেশ্বরি, কে আর স্থির ভহয়। থাকবে? আমাদেম আগ 

তোমার এত কেন? জননী মধ্যে শ্রেষ্ঠ তুমি, তোমার তুঃথখ হইল? 

আমাদের চগ্ এতছুঃখ ? পাম গুলো বলে থে মা কাছে উপানণ। 

করা খুব স্্খ। হে পরমেশ্বরি, পানরগ্তলকে একবার এই মাশীব্বাদ কন, 

যেন তোমার কান্না শুনিয়া পাগল হয়। যে মামা মাকে দেখিয়াছে, 

আর পাগল হয় নি, সে শু, প্রেমময়ি, তে'মাকে দেখে শি। আমি এক 

বার এ বে:ম্ট। তুণিয়। দেখতে গিয়া, আমার প্রাণ বাহির হইয়া গিয়াছে । 

বাহির হইতেই তোমাকে দেখা ভাল। হে করুণাময়, প্রেমের বন্তা যখন 

আসিল, তথন তমার আমর। চুপ করিয়া থাকিতে পারি না, আর আধথান। 
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মাকে লইয়। খাকিতে পারিব না। প্রেমময়ি, আর তোকে অবহেল। 
করব না। তোকে আর এমন করিয়। রাখিব না। ম। পাগলিনি, 

পাগল করিয়া দে না। মা, আমি তোর হ'ব- নিশ্চয়ই হ'ব। এই বল 

যে, আর কাদৃবে না। ম। প্রেমময়ি, তোমার সোণার রূপথানি খুব দেখিব, 

তোমার রোদন খুব শুনিব, শুনিয়া তোমার প্রেমে পাগল হইয়া, তোমার 

চরণে মরিয়। যাইব, এই আশীর্বাদ কর। | স্থ--] 
শান্তি: শান্তি শান্তিঃ! 

০ কার. ৬৯৯, ৮ 

নববিধানের নৃতন 

( হিমাচল, রবিবার, ২১শে আবণ, ১৮০৫ শক ; 

৫ই আগস্ট, ১৮৮৩ খুঃ ) 

হে প্রেমাত্ম!, হে অন্তরাজ্মা, মুখে আমর! বিধান মানি, হৃদয়ে কি 

মানি? ন্বধিধান অবন্তই নুতন। ঘে পুরাতন বস্তকে নুতন বলিয়। 

মানে, সে তোমার নববিধান মানে না। নিশ্চয় কোন নৃতন বস্ত হরি 

পাঠাইয়াছেন। যদি আগে যাহ ছিল, তাহাই আসিণ, তবে আমর! কেন 

আপিগাম, নিশান কেন উড়িল, পাপীর কেন আশ হইল ? তাহা বুঝি গুপ্ত 

রহিল। আমরা যে পুজা করি, পরকাল মানি, নীতিতে শুদ্ধ, যোগী ভক্ত 

হ'ব, দলমধ্যে ভ্রাতৃভাব হ'বে, এ সব পুরাতন। সকল ধম্ম হহতে সার 

লইয়৷ উদারতার পরিচঘর় দিব, সকল হতিহাসে আছে। সকণগই যদি 

পুরাতন হইল, তবে, ঘদয়েখর, আমরা তোমাকে বিদায় পিয়াছি | নখ- 

বিধানকে মানি, অথচ মানি না। দ্বশ্থই নুতন আছে তোমার শাস্ে, 

নতুব! এত আন্দোলন হইত না। সেহ নুতন ভ্রাতার্দিগকে দেখাও দেখি। 

যাহা হইতেছে, পুর্লাতন শাস্মের অন্থগত | সকলই তো! পুরাতন । আমার 

৯৭5 
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মন কাদিতেছে, আকাশ হইতে নুতল বাণী আসিবে, আসিল ন!। নূতন 

প্রার্থনা নাই, নূতন পরিত্রাণের পথ নাই। ঈশ্বর, কাছে বস, উত্তর 
দাও, কি নুতন? এ নিশান কত লোকে উড়াইয়াছে। গম্ভীর ধ্যানে 

দশ ঘণ্ট। নিমগ্ন কত সাধু হয়েছেন। আমর৷ পাহাড়ের কাছে পিপীলিক। 
এ বিষয়ে । হে হরি, নুতন কিছু দেখাইলাম না। তুমি এখানে আছ, 
তাহা ঠিক, আমি যদি তোমার কথ। নিরাকার মুখ হইতে শুনাই, ইহাই 

নৃতন। ভগবান্কে দেখিতেছি, ইহা হৃদয়ভেদী নৃতন। আমি নুতন 

দেখাইয়াছি, এই যে তোমাকে দেখ! থায়, কাণের কাছে মুখ দিয়ে ভুমি 

কথা কও, এ কোন শাস্ত্রে নাই। এই যে মেঘের মধো বাণী, সে তোমার, 

মা। এই যে তোমার পা ধরিতেছি, এই যে স্তনে মুখ দিয়! হপ্ধ খাইতেছি। 

এ যে সহজ, অলৌকিক নাই। সামান্ত লৌকিক কথা। এ যেসামান্ত 
কথা। পাপী কুজনের কাছে যে হরির মিষ্ট কথ! আসে, এ কি নুতন 
নহে? বসিয়া আছি সংসারের মধ্যে, ঈশ্বরের চিঠি পাইলাম, তার 
হাতের । জিজ্ঞাস। কারলাম, আবার করিলাম, হাত ধরিয়া টাণিলাম, 

ধরাখরি করিলাম, গুরো, তুমি মানে বোঝাও, এরূপ ভগবানের সঙ্গে 

যেনিকট যোগ, এই যদি তোমার প্রত্যেক দাস হক্সিদান নাম লইয়। 

সাক্ষ্য দিতে পারেন, তবেই নৃতন। গৌরাঙ্গদাসেরা কতই না ভক্তির রঙ্গ 

দেখাইয়াচেন। আমাদের দেখান এই গঞ্ীবের ম] বনিয়! রাঁহয়াছেন 

অষ্টপ্রহগ । হাতে আকা ছুর্গার চেয়ে এই কৈলাসপুরীর নিরাকার! দেবা 

উজ্জ্বল হৃহয়াছেন। অভিধানে যে মকণ মানে পাওয়া যায়, মার অভি- 

ধানের কথ৷ ঠাহ। হইতে পরিফার। জড় অপেক্ষ' মাতার মুখ উজ্জলতর 
হইয়াছে। এই মা তুমি উপস্থিত, জিজ্ঞাসা কর। তুমি বূলিলে, “আমি 

তখনই ভাধিলাম যে, নববিধান পাঠাই; খন লোকে নববিধানকে ইল 
না, তখন আমার মনে শআাহলাদ হ'লো৷ না। তার বলিল, ঢাকের বাস্ধ 

শা 
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আমার কণ! হইতে ম্প8।” আর যাদের রেখেছ, মা, তাদের মধ্যেও 

কেহ কেহ চ'লে যাবে। ওর! কি কালা? মা, আমি বাক্যবিহীন। 

তোমার সহিত দ্বার বন্ধ করে কথা কহিব, অবিশ্রান্ত অখণও্ তরঙ্গরাশির 

হ্যায়, সচ্চিদানন্দের লহরীর ন্াায়। এখন যাহ! লোকে নববিধান বলে, 

তাতে আধমরা ভগবান। তোমার সঙ্গে শোব, খাব, আর তোমার হুর্গে 

ছাপান সংবাদপত্র পড়িব। এই দেখা আর শুনা, এই করে তোমাকে 

বেধে রাখিব। হে প্রভো, আমি সাক্ষী করিয়। পৃথিবীকে বলিব, দেখি- 
যি, কথ শুনিয়াছি। আমি বলিব, আমার বন্ধু ভ্রাতা সকলে বলিবে। 

সাকার হইতে নিরাকার উজ্জ্ল। প্রকাণ্ড এক এক কথা, কার সাধ্য 

বাধ। দেয়, অস্বীকার করে ? অবিবেকীর চৈতন্ত হইল। ভয় নাই, ভগবনূ, 

এই নূতন কথ রাখিয়া যাইব। এবার দেখি, শুনিব, বগল বাজাইব, 
এই নৃতন। এমন দেখা, এমন শোন! ! হৃদয়ের পুতুল ফেলিব না! গঙ্গার 
জলে! মার কথ! এমন মিষ্ট, যত প্রকার বাগ্যযন্ত্র আছে, কোথায় লাগে ? 

মার মুখের একটি সুর সপ্ত সুরের চেয়ে সুমিষ্ট । শোন্ রে ভাই--মত্ত 

হয়ে যা--একবার শোন্, এ রূপ চেয়ে দেখ.। আমরা যতদিন বাচিব, 

এই নববিধানের ভিতরে বসিয়া অরূপ রূপমাধুরী দেখিয়াছি ও তোমার 

সঙ্গে কথ কহিয়াছি, এই বলিয়। তোমার নববিধানকে পৃথিবীতে জয়শীল 

করিব। মা, তোমার স্থুকোমল শ্রীচরণ আমাদের মন্তকের উপরে স্থাপন 

কর। মা, তোমার পাদপন্মে পড়িয়। থাকিব, আনন্দমুখ দর্শন করিব, কাণ 

প্রমুক্ত রেখে মার কথ! শুনিব। মা, এইরূপে দেখে গুনে অন্তরের অন্তরে 

স্বর্গের বিমল আনন্দ ভোগ করিব, এই মাশ। করিয়।, তোমার শ্রীচরণে 

আমরা সকলে মিলিত হইয়। ভক্তির সহিত প্রণাম করি। [ করুণাচন্ত্র ] 

শান্তি: শাস্তিঃ শান্তি! 
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স্থির বিশ্বাস 

( হিমাচল, সোমবার, ২২শে শ্রাবণ, ১৮০৫ শক; 

৬ই আগঞ্ট, ১৮৮৩ খুঃ) 

হে প্রেমময়, যর্দি কথন কোন কারণে সমস্ত জীবন আন্দোলিত হয়, 

তাহ! হইলে বেশ বুঝ৷ যায় যে, ভাল সাধন হয় নাই। যদি বাতাসে 

গাছের ডাল নড়ে, কিন্তু গাছটি ঠিক থাকে, তাহ। হইলে বল| যায়, গাছটি 
ঠিক বসান 'মাছে। শান্তিদাতা, তুমি যে শাস্তি দাও, সে শান্তি প্রাণের 
গভীর স্থানে থাকে । তাহা না হইলে একটু শোক, একটু সামান্য 
পরীক্ষায় বুক ভেঙ্গে দেয়, উপাসন। বন্ধ করে দেয়, লোকের সঙ্গে 

চটাচটি কারয়ে দেয়, পীড়াতে মানুষকে জখম ক'রে দেয়; আজও 

কর্ছে। কোগেতে বিশ্বানী অবিশ্বামী হইয়াছে । তোমার নববিধানেও 

হহতেছে। রোগে শোকে মানুষের জীবনতরী কোথায় গিয়া পড়ে। 

সাধকহদয়ে নির্বাণ পাঠাও। হুঃখের জন্তে তো জন্মিয়াছি। স্তখও 

নেব, হুঃথও নিতে হ'বে। কীদৃব, অবসন্ন হ'ব, কিন্তু দেখ, ঈশ্বর, এ সব 

চঞ্চলত। বাহিরে ডাল পালাতে থাকিবে। খুব প্রাচীন গাছ যেমন বদ্ধমূল 

অচপ হয়ে বসে আছে, ভগবন্, তেমান হ'য়ে, বিশ্বাসপাহাড়ে প্রতিষ্টিত 

ইয়ে আমর! থাফকিব। ঝড়ে কিছু হ'বেনা। একটু মানের হানি হলো, 

একটু মণস্তাপ হল, তার পর? গোড়াটি অচণ রহিল! আমি চাই, 

তোমাকে প্রেম দিব। এমনি করে বিশ্বানপাহাড়ের স্তায় থাকিব। 

ঝড় বলে, নড়, পাহাড় নড়ে ন1। তবে নাকি সংসারে আছি, বাতাসে 

পাত। টাতা নড়ে। আজ পয়স!। গেল, আজ রোগ হ'ল, এই নকল কারণে 

সামান্ত অস্থিরত। হউক ? কিন্তু বিশ্বাসীর প্রাণের গভীর স্থান বিচলিত যেন 

না হয়। ভিতরে সেই রকম ক'রে দাও। এ বিশ্বাস বুড়ে৷ গাছের 
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বিশ্বাস, বুদ্ধ সাধকের সিদ্ধ বিশ্বাস এ কি টলে? মাকে নিয়ে গর্তের 

ভিতর যাব, সেখানে, মা, কিছু গোল নাই। বাহিরে ঝড়, বন্। ভগ- 

বানের অনন্তকালের সেই নির্বাণের মধ্যে ফেলে দাও । এ সকল নিকষ 

শোকের মধ্যে রেখ না, এখন এক রকম গর্তের ভিতরে লয়ে বাও। 

সেখানে সচ্চিদাণন্দের কাছে বসি। প্রাণেশ্বর, ভগবন্, দয়া ক'রে এই 

আশীর্বাদ কর, রোগ শোকের পরীক্ষার ভিতরে পড়িয়াও শাস্তি যেন 

পাই। হে জননি, তোমার সুকোমল সুনির্মল হস্ত আমাদের এই অশাস্ত 

মস্তকের উপর স্থাপন কর। জীবনের মুল বিশ্বাসের পাহাড়ে বদ্ধমূল ক'রে, 
মার চরণে এই মস্তকটিকে দৃঢ় ক'রে বেন্ধে আর নড়িতে দিব না, এই 

আশ। ক'রে সকলে ভক্তির সহিত তোমার শ্রীচরণে বার বার আমর! 

প্রণাম করি। [ক--] 
শান্থিঃ শান্তঃ শাস্তিঃ। 

যোগ-ভক্তিরজ্জু 

( ভিমাচল, বুহস্পতিবার, ২৫শে শ্রাবণ, ১৮৫ শক; 

৯ই আগষ্ট, ১৮৮৩ খুঃ ) 

হে প্ররমপিতা, ভক্তজননহায়, যে পচ্জুতে বাধিলাম, সে রজ্ু ছিড়িণ। 

ঠাকুর, বিশ্বান করিলাম, এখানে যে রঙ্জু খহুমূলা বলিয়! বিক্রয় হয়, তাহ! 

অতি সামান্ত। তাই তোমার সঙ্গে যে বন্ধনে বদ্ধ হইলাম, হরি, সে বন্ধন 

থাকিল না। বীধিবাপ সময় মনে হয়, খুব বাধিলাম--মাজ যে বুকে 

বাধিয়াছি ভগবানের মুক্তি প্র চরণ, এ যাবে না--এবারকার বন্ধনটি সার, 

দৃঢ়, চিরস্থায়ী। কিন্তু যাই মংদার আনিয়! টানাটানি করিল, পুষটু 
করিয়া বন্ধনটি ছি'ড়িয়া গেল। তুমি যেখানকার সেখানে, আমি ছুই শ 
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হাত নীচে। এই জন্ত যোগের পর বিয়োগ । খবর পেয়েছি, এক সঙ্কেত 

আছে, যে ছুটি বন্ধন ন্বর্গ হইতে আসে হাটের দিনে--গুভ মঙ্গলবারের 

হাটে, সে ছুটি রজ্জব যদি পাওয়া যায়, তবেই ভগবান্কে বীধা যায়। 
একটি যোগের, একটি ভক্তির রজ্ছু, আলল তোমার কাছে থেকে আসে । 

তাহ যদি কোন ব্রকমে পাই, ভয় ভাবন! হইতে নিস্তার পাই; ছাড়াছাড়ি 

হয় না। পাহাড়ের ভিতর দিয়ে, পাখীর গানের ভিতর দিয়ে, ফুলের 

গাছের ভিতর দিয়ে তোমার সহিত যোগ । এধষে এক রকম যোগ হস্ল, 

একি আর যায়? প্ররুতির প্রত্যেক বিষয়ের ভিতর দিয়ে ভগবানকে 

দেখ! যায়। আর, হরি, তুমি নাচ, কর্ম কর, বেড়াও, কাচের ভিতর 

দিয়ে সব দেখা যায়। পাহাড় কাচ, গাছ কাচ, আকাশ কাচ । আনন্দ- 

ময়ীর দরশন কেবল ভাগ্যবান্ পুরুষের কাছেই হয়। কে ভাগ্যবান্? 
হাটে যে সেই ছুই রজ্জ, কিনিয়াছে। ভগবানকে সকলে মিলে দেখে 
ফেল্ছে। তোমার লুকাইবার চেষ্টা হোক্ না কেন, তোমার প্রকৃতি 

তোমাকে দেখিয়ে দিবেই দিবে। যেখানে সেখানে মুক্তিময়ী, প্রাণময়ী 

ছড়াছড়ি । জগত্ভরা জগন্নাথে ; ব্রহ্মাগুভর৷ ব্রক্ষেতে। যতদিন দুটি 

চোখ আছে, নয়ন ভঃরে তোমায় দেখব। বুকের ভিতর, শরীরের 

ভিতর কাচ হয়ে দেখা যাচ্চে। মানুষ কত আর ন। দেখে থাকৃবে ? 

দমাস্ ক'রে প্রকৃতির দরজ। খুলে গেল, আর জলন্ত অনলের ন্তায় তোমায় 
প্রকাশ করিল। যোগেতে লাগে যদি ভক্তি, সোণায় সোহাগ! ! যদি 

হৃদয়টা। একেবারে প্রেমেতে মেতে যায়, তা” হলেই এযাব্রায় আর বড় 

কিছু বাকি রহিল না। মহাদেব থাকিলেই ভূত সঙ্গে থাকিবে। এ 
মহাদেবকে দেখতে দেখতে মত্ত, প্রেমে পাগল! যেখানে সেখানে 

হরি দেখি, কথ। কই, হালি, গাই আর নাচি। শুকনো উপাপন। আর 

এ জন্মে হবার কোন সম্ভাবনা নাই। এযেমতভ্ততা ফুরায় না কেন? 
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থে মজে এ প্রেমে, একদিনও তার উপাসন! কেন শুষ্ক হয়না? সোণার 

দড়ি বেরিয়েছে, বাহ! চায়, তাই দিয়ে কিনি। আবার কবে সেই হাট 

হবে, হুশ পাচশ হাজার বৎসর পরে আর একট] বিধান আস্বে, অপেক্ষা 

কত্ত হ'বে। এই ছুই রজ্জুঃ ভগবন্; কিনে দাও। তা” হ'লে বল্ব 

সকলকে, বন্গের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি আর কিছুতেই হবে না। আর যতবার 

দেখ। হবে তোমার সঙ্গে, মদ খাওয়াবে, ছাড়বে না, বাড়ীর ভিতর 

নিয়ে যাবে, আমোদ কর্বে, নাচবে সকলকে নিয়ে। এই বাধাবাধি 

যাদের হ*ল, ভবসমুদ্রের ঢেউকে তার! ফাঁকি দিল। এবার, দীনবন্ধো, 

এই আশীর্বাদ কর, যেন আর পৃথিবীর উপাসনার বন্ধনে সন্ধ্ট না হই। 

এমন মোণার হাটে ছুটি যে বন্ধন বিক্রা হচ্চে, তাই দিয়ে তোমার চরণের 

সহিত আমাদের বাধব। মা, আর যাতে বিচ্ছেদ হয়, এমন আর হতে 

দেব না। মার চরণ বুকে চিরদিনের জন্ত এ দ্বিবিধ রজ্জ,তে বেঁধে রাখব 
এবং প্রাণ মন জীবন তোমার এ চরণের সঙ্গে বেঁধে, চিরকাল শুদ্ধ ও সুখী 

হ'ব, মা, মআামাদের এই মাশীর্বাদ কর। [ক--] 

শন্তিঃ শান্তি শান্তি! 

যাগের অন্ধকার 

( হিমাচল, শু গ্রুবার, ২৬ণে শ্রাবণ, ১৮০৫ শক ; 

১০ই আগষ্ট, ১৮৮৩ খুঃ) 

হে হ্বদয়বন্ধো, হে যোগেশ্বর, অন্ধকার ন! হহলে হীরকের উজ্জ্রলত। 

দেখ! যায় না। দিনের বেলা রত্ষশোভা কে কোথায় দেখিল, ঠাকুর £ 

কুর্য্ের আলোকে উজ্জ্লত। যে ঢাকিল, দেখা দিল লা! তো। হে পিতঃ, 

আশ্চর্য্য কথা, যে লুর্ধ্যালোক লকলই প্রকাশ করিল, সেই শুধ্যালোক 
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হীরককে ঢাকিল, ম্লান করিল। পৃথিবীর আলোক নিবাইলাম, অন্ধকার 
ঘরে খাকিলাম। খাটি জিনিষের জ্যোতি আরও দেখিতে পাই । হ্বদয়- 

মণি, অন্ত মণি যদি মন্ধকার বিনা না দেখ। যায়, তোমায় দেখিব কিরূপে 

অন্ধকার বিনা? যত বুদ্ধি জ্ঞানের আলোক বাহির করি, তত তুমি 

অস্তহিত হইতে থাক। অন্ধকারে, প্রেমমণি, তুমি জলিবে। ইহা ভাবুক 
ভিন্ন কে বুবিবে? বহিধিষয় সকল আলোক দিয় শত্রত। সাধন কর্রি- 
তেছে। বাহির হইতে একটিও আলোক আসিতে দিব না। মায়ার 

আলে শব্র, স্ত্রী পুত্র পরিবার পৃথিবীর যত চাকৃচিক্য জিনিষ, সকলই 
আমার শত্র। দেখ, হে হদয়সখা, কি গভীর বিরোধ, কি সাংঘাতিক 

আক্রমণ । সমস্ত নিবাইলাম, আবার জ্বেলে দিলে। যত ইন্ট্রিয়কে 

নির্বাণ করিলাম, আবার একটি একটি জেলে দিলে । কতকাল এ সকল 
চক্ চক কর্বে। আমি উপাসনার সময় নিমীলিতচক্ষে পৃথিবীর অসার 
জিনিষ দেখি, ব্রহ্মমণি দেখি না, তাহ হইলে, পরমেশ্বর, ভোমার কাছ 

থেকে আমি তো৷ অনেক দুরে রহিলাম | যে উপাসনার সময় স্ত্রী পুত্রকে 
দেখে আসে, তার কি আর যোগ হয়েছে, না, সে তোমায় চিনেছে 2 যে 

উপাসনা হইতে উঠে যায়, সে কি তোমায় বুঝেছে? এতটুকু রত্বখানি 
বড় লহে! হৃদয়ের অন্ধকার ঘরের ভিতর যেন পুণিমার চাদ জল্ছে ! 
আর আজ যদি তোমায় দেখি, কাল আরও উজ্জল, ক্রমশঃ উজ্জল 

অধিকতর হচ্চে, তা” হ'লে তোমাকে সুলভ করে ফেল্লাম। যে দিন 

সমস্ত চোখ নাক্ মুখ হ। ক'রে থাকৃবে, মে দিন আর ব্রহ্ধকে দেখতে 

পাব ন।। কাদিয়া বলিব, হে হরি, "আজ বুঝি তোমায় আর দেখিতে 

পেলাম না, বাহিরের আলোক আসিতেছে । আজ, নয়নমণি, কোথায় 

গেলে? হৃদয়ের হরি, যদি তোমার হচ্ছ! হয় আমাদেরই হইবে, হৃদয়থর 
অন্ধকার করে রাখ। ভারি জেল্ল! তোমার রঙ্গের, কাল সাটিনের উপর 



সহজ পাধন ১৩৯৩ 

খুব খোলে । চাদের জ্যোতসস। দেখি থোর অন্ধকার রাত্রিতে, দিনে দেখ! 
যায় না। মনের যত কিছু অপার আলোক আছে, নিবাইয়। দাও । হে 
অসার জগতের মধ্যে সার ব্রক্গধন, ও আলোক ন। দেখিলে সকলই মিথ্য!। 
সেই ঘোর অন্ধকারের মধ্যে তোমাকে নিয়ে পাপ অন্ধকার মৃত্যাভয় হ'তে 
রক্ষা পাই। কোটিন্্যাবণিন্থিত মুখ--মেই জ্যোতিতে প্রবেশ করিব। 
এই অধিশ্বাসীকে আশীর্বাদ কর, আর যেন যোগবিহীন না থাকি, 
যোগনয়নে তোমাকে হৃদয়ের অন্ধকার ঘরে দেখিয়া জীবনকে সাথক 
করি। [ক 

শাস্তিঃ শাস্তিঃ শাস্তি: ! 

সহজ সাধন 

( হিমাচল, শনিবার, ২৭শে শ্রাবণ, ১৮০৫ শক) 

১১ই আগ, ১৮৮৩ খুঃ) 

হে তক্তবন্ধো॥ স্বর্গেতে বেগার নাই, এ কথ খুব সত্য, যত বেগার 
এই পৃথিবীতে । ধ'রে বেঁধে পুজ। করান, সাধন, প্রেম করান, চোখ 
বুঝিয়ে যোগী করান, কঠোর শাসন ক'রে শুদ্ধ করান, এ সকল পৃথিবীতে । 
আমর। যেমন পহজে নিশ্বাস ফেলি, স্বর্গের লোকে তেমনি সহজে যোগ 
করেন। কষ্ট নাই, বড় একট। সাধনের গোণমাণ নাই, কষ্টে ভাল হওয়। 
ততো নিয়ম নাই। হচ্ছ। হয়, ঠাকুর, একবাঞ পাশ থেকে দেখি, দেবতারা 
করেন কি। ইচ্ছ। হয়, প্রাণের ভাই বারা বৈকুষ্ঠধামে গেছেন, তাদের 
নখের অবস্থ। দেখে প্রাণকে সুথী করি। ম্বর্গে এমন গাছ নাই, বার 
বী্জ পৃথিবীতে পৌত| হয় নাই। এই বলিলাম, এই দেখিলাম! এই 
মাতপাম, এই মাতাল হ'লাম! আমাদের ঘদি এ লা হ”ল, তা হ'লে 

১৭৫ 



১৩৪৯৪ প্রার্থন। 

তোমায় বেগারের ঠাকুর বল্ব। উপাসনার স্থান যদি বেগারের স্থান 

থাকে চিরদিন, ত1 হ'লে তুমি ইহা বন্ধ ক'রে দাও। মার কুড়ি বৎসরে 
যদি এ না হয়, তবে, শ্রীহরি, আশ। ভরস! নব ফুরাবে। উপাসনায় 

বস্লাম, ধ্যানস্থ হ'তে হবে; ঠাকুর, পঞ্চাশ বার ভাবিতেছি, যোগী হ'ব 

মনে কচ্চি, অমনি মনে হ'ল এ, আস্বার সময় দেখা ক'রে আসিনি, 
ছেলেগুণোকে দেখে আসিনি! দৈত্য দানব বাড়ী ক'রেছে মনের ' 

ভিতরে, ওরা। কি চুপ, চুপ, করিলেই থামিবেট একেবারে যে সিদ্ধ 

অবস্থার সহজ ধন্ম, সেতো! দেখতে পাচ্ছিনে। ফুলট। দেখলাম, আবার 

মোহিত হ'বার দেরী হবে? মাকে দেখলাম, আর মার পায় প্রণাম 

কর্ব, গড়িয়ে পড়ব কাল সকালে? ধিকৃ সে দর্শনকে ! এ বেগারঠেল। 

প্রেম, ষে'গ, চিত্তশুদ্ধি দরকার নাই। মার চরণকমল বিস্তৃত রয়েছে, শুয়ে 

পড়লাম, যোগভক্তি সকলই আসিয়া পড়িল। চিরকালই কষ্ট নেব? 

যখন মজেছি তোমাতে, তখনও এই রকম ? সর্ব মাতৃম্নেহ ক্রমাগত কর্ণে 

প্রবেশ কচ্চে। বর্তমান বিশ্বাস কন্তে দাও। পরমেশ্বর, এক মিনিটের 

ভিতর যোগ সাধন, প্রেমের ম্ততা, বৈকুঠে গমন । হয় তে। দাও এই 

জিনিষ, নয় তে পুরাতন ব্রাঙ্গদের উপাপন। ফিরাইয়। নাও। মা, কি 

ভয়ানক ব্যাপার দেখ, একেবারে চারিদিকে কুল ফুটতে লাগ, পাখী 

ডাকতে লাগল, এই তে। বৈকুষ্ঠ! এই বসেছি, মর অমনি দেখছি, 

এমন উপায় কর দেখি। “বেগাধঠেল! প্রেম আমি নে কন £ 

আমাকে একেবারে ম। ঝ'ণে ডাক্ না, একেবারে মেতে যা না।” হে জননি, 

এই ধিক্কাণ তোমার শোনাও আমাদের । হে মঙ্গলময়ি, তপন্তার কষ্ট, 

আর যন্ত্র পরিশ্রমের সাধন ত্যাগ ক'রে, সহজে তোমাকে ম। বলে বৈকুঞ- 

ধামে চ'লে যাব, মা, তুমি মামাদের এই প্রার্থন পুর্ণ কর । [ ক--] 
শান্তি; শান্তিঃ শান্তি; ! 



সর্ধন্ব-হরণ ১৩৯৫ 

সর্ধব্ব-হরণ 

( হিমাচল, রবিবার, ২৮শে শ্রাবণ, ১৮*৫ শক; 

১২ই আগষ্ট, ৯৮৮৩ খুঃ ) 

হে হ্বদয়রঞ্জন, হে চিভবিনোদন, যে ভক্ত প্রথমে তোমাকে চিত্তহারী 
নাম দিলেন, তাহার মনে অবশ্তই ভয়ানক প্রমাদ ঘটিয়াছিল। চিত্তহরণ 

নাম সহজে কেহ কাহাকে দিতে পারে না। সর্বন্ধ অপহৃত না হইলে, 
হরণ কথা! কেন ব্যবহার করিতে পারে না। যুগে যুগে ভক্ত তোমায় 

ভালবাদিলেন, হাদয় হরণ কৈ হ'ল না তো? ভক্তহরণ, যোগিহরণ, 

গৃভরণ, 'প্রাণরণ 'এ সমুদয় ব্যাপার কৰে পৃথিবীতে সংঘটিত হুঃল, 
তগবন্? কার বাড়াতে প্রথমে তুমি পি'কাটি লাগাইলে? কে সেই 
ভক্ত, যার বাড়ীর ধন সম্পদ দেখে, ব্রঙ্গাগ্পতি, তোমার মনে লালসা 

হ'লা? কবে তুমি জীবলোভে লোভী হুইয়া জীব হরণ করিতে লাগিলে ? 
যোগ ভক্তি কিছু কিছু বুঝিলাম ; কিন্তু সন্তানের ঘরে বাপ চোর, সতীর 

ঘরে পতির অপহরণের চেষ্টা, দীন কাঙ্গালের বাড়ীতে হরি লোভী হইয়া 

রাত্রিবাস করিয়া সব সরাইবার চেষ্টা করিতেছেন, এ সব রহস্ত তো! গীতায় 
নাই, কোথাও লেখ নাই। একটু স্থুযোগ পাইলেই হত্রি অমনি আসেন, 

যা কিছু পান, অল্পক্ষণ মধ্যে স্থানান্তর করেন। ধীর বাড়ীতে যে দিন লক্ষ্য 
কর, আর সে গৃহস্থের গতি নাই। ভয়ানক সনর্কতা অবলম্বন করুন, 

রেহাই নাই--তার রেহাই নাই। যার উপর তোমার চোখ পড়ে নাই, 

সে আছে ভাল, 'মার যার উপর তোমার লালছ হয়েছে, সে গেছে,_ 

যেখানেই থাকুক না কেন, সে গেছে। সন্ধ্যার সময়টা! জাক করুছে, 

আর একটু অন্ধকার হ'লেই সে গেল। দীননাথ, কিযে প্রেমের চক্ষু, 
তোমার একবার দৃষ্টি দিলেই গেল। এত বড় মহাজন ছিল, কত লোক 



১৩৯৬ প্রাথণ! 

জন, তালুক, মুলুক-_কাল বড় ধনী, আজ ছে'ড়! কাপড় প'রে দেখা কত্তে 
এল। কি হয়েছে? হবি আর তার কিছুই রাখেন নি। «আমার যা 
ছিল, সমস্তই নিয়েছে। আমার সংসারের আর একটি কড়িও নাই !” 

বলিস্ কি, ভাই? কাল ছিল সৌভাগ্য, আজ হ*ল এই দশা! “আর, 
ভাই, কি বল্ব। পাঁচ মিনিটের ভিতর 'একবার এসে ছুঁলে, আর সমস্ত 
চ'লে গেল।” র্ 

এক বার এস, হরি, সিমলার দিকে । কতকগ্চপি ধনী আছে, নির্ভয় 

হয়ে নিদ্রা যাচ্চে; চিত্তহারী, একবার বিক্রম দেখাও এদের উপরে । 

পাছে ধন্মের জন্ত একথানি কিছু দিতে হয়, পাছে হৃদয়ের একটু প্রেমভাব 
কাহাকেও দিতে হয়, এর! সদাই ভীত। যথার্থ প্রেমচোর যদি হয়ে 

থাক, আর দেরী কর না। একবার পাহাড়ে এসে চুরি ক'রে যাও । 
একবার এস। চিত্তহরণ, একবার এসে বাহাছুরী দেখিয়ে যাও। আমা- 

দের ঘরে যে ভয়ানক সংসারী, বৈরাগ্যের লামটী যার বাড়ীতে লাই, 
ইচ্ছ। হয়, তাহার বাড়ীতে তুমি একবার চুরি কর। আমর 'আাহলাদ 

ক'রে বল্ব-_-কি ভাই, বড় যে বলেছিলে, “কাহাকেও আস্তে দিব 

ন1।” সমস্ত রাত্রি যে ধন সম্পত্তি নিয়ে জেগে ছিলে, এখন কি হল? 

ব্রাঙ্মদের মধ্যে শেয়ানা লোক এমন অনেক আছে । তোমার পায়ে 

পাড়, হরি. একেবারে, তাহাদের যা, আছে, সমস্ত তুমি নাও, কিছু 

রেখ না। একেবারে নিঃস্ব ক'রে দাও তাদের | কবে. আমাদের: 

প্রত্যেকের বাড়ীতে হরি চোর এসে নিঃম্ব ক'রে দেবে? সমস্ত জানাল। 

খুলে দেব আর ভয়ানক অন্ধকার-যোগর্াত্রিতে চুরি কতে এস। 

সমস্ত প্রাণ মন ছাদের উপরে রেখে দেব, নিয়ে যেও। বড় বড় 

মহাজনের বাড়ীতে চুরি হ'য়ে গেছে। আমর! গোটাকতক কাঙ্গাল, 
আমাদের অপার প্রাণের উপর তোমার লোভটা পড়ুক। দীনবন্ধো, 



চিরম্থখ ১৩৯৭ 

দয়! ক'রে এই আশীর্বাদ কর, আর সংসারের আসক্তি রাখব না, সমস্ত 
ছেড়ে দেব, যা কিছু গ্রাছে, সমস্ত হরি কেড়ে নেবেন, নিঃ হয়েছি ব'লে 

আহলাদে নৃতা কর্ব। (ক--] 

শাস্তি: শাস্তিং শাস্তিঃ ! 

চিরন্ুখ 

( হিমাচল, মঙ্গলবার, ৩*শে আখণ, ১৮০৫ শক ; 

১৪ই আগস্ট, ১৮৮৩ খুঃ) 

হে প্রেমানন্দ, হে গভীর সুখ, এ খশ্মে স্বর্গ নগদ, ধারে নয়। সাধন 
তে! কেবল তপশ্ত! নয়, এ ধন্মে সাধন আনন্দ । আমি এখানে কেবল 

তোমায় ডাকিয়া গেলাম, অন্ত লোকে উত্তর পাব? ভক্তপত্রিতোষের জগ্ 

অতি উৎকৃষ্ট প্রণালীতে তুমি প্রেম দান করিতেছ। দীনেশ্বর, জীবের 
দীনত! দূর করিবার জন্ত নগদ দিবে বলিয়! সঙ্কল্ন করিয়াছ। অতি অধম 

আমরা, আমাদের জন্য যখন এত সুবিধা করিয়াছ, উৎকৃষ্ট জীব বাহারা. 

তাহাদের জন্য তা” হ'লে কতই সুব্যবস্থ।। যদি নয়নতারা কেহ তোমায় 

বলিল, বুঝাল যে, নয়নের সুখ ঘে কি, তাহা সে বুঝিয়াছে। হে ঈশ্বর, 

আর এখন হ'তে কেবল কঠোর তপস্যা নয়, আনন্দসাগরে ডুবিয়া থাকিব 
তোমাকে লয়ে । যে বঝলিবে, আছ কেমন 1? বলিব, মুখ দেখিয়! ঠিক 

কর। একটি প্রকাণ্ড সুধান'গরে যত তকজদিগের হাত ধরিয়। কেলি 

করিব, ইহ-পরলোকের সুখ সম্ভোগ করিব। আর যত নীচ উঞ্ণ কার্ধ্য 

হইতে নিষ্কৃতি দাও। যথন টান্ পড়েছে, যখন ভক্তিনদী একটান! ভাঙ্গার 

মত হয়েছে, তখন আর তো! সেদিন মনে থাকৃবে না। ভাদ্র মাসে কি 

মার সে ভাৰে ভাট! আস্বে কখন, বাতান অনুকূল হবে কথন? এ 



১৩৯৮ প্রার্থন। 

সকল ভাবন। কি ভক্ত ভাবেন? এ আনন্ববৃন্দাবন হ'তে বিছাতি হু'বে 

ন।। ভক্তদের সঙ্গে বুকে বুকে আলিঙ্গন, এ আর থামিবে না। এনদী 

চলুক, চলুক । দয়া কর, ঠাকুর, কোন উপাসক যেন মলিন বদন 

দেখাইয়! মন্ুুষ্যের মনে শেল বিদ্ধ ন। করে। আনন্দময়, আননারথে 

এস, আনন্দের বাজার খোল। ছুঃখ যন্ত্রণাকে চিরদিনের জন্য ফাকি 

দিয়ে চিরসুথে সুখী হই। মা, তোমার শ্রীপাদপদ্মে প'ড়ে ছুঃখ গেল, 

স্থথ এল, স্ুখেতে পাগল হ'য়ে তোমার কাছেই পড়ে থাকিব, এই 

আশীর্বাদ কর। [ক-_7 

শান্তি: শান্তি শাস্তি । 

সুরের মিল 

( হিমাচল, বুধবার, ৩১শে আবণ, ১৮*৫ শক ; 

১৫, আগছ ১৮৮৩ খুঃ ) 

হে বিনীতবৎসল, হে আত্মার চিরস্ুমিষ্টত।, অনেক সুরে মন খারাপ 

হইল, হৃদয়যন্ত্র সুখদায়ক হইল ন|। মনুষ্তজাতির এই আক্ষেপ, যখন 

সংলাপ করে, তখনও লতের আনা সুর, আর যখন পুজা করে, তথনও 

সুর ঝগড়া করে। প্রত্যেক লালসা আপনার একতারায় আপনার সুর 

চড়ায়। এ কেবল, ঠাকুর, সংসারে নয়, উপাসনার সময়েও মানুষ বুঝিতে 

পারে। তুমি ধরেছ এক স্থুর, আমরা ধরেছি অন্ত স্থপ্ন। ছুই বাজিয়ে 
এক সুরে ন! বাজজালে কখনও মধুর আলাপ হয় লা। তুমি যখন যাও 
পুর্বব দিকে, আমি তখন যাই পশ্চিমে। তুমি যখন ধর নরম নুর, আমি 

এমনি অজ্ঞান মুখ? ঠিক সেই সময় আমার যত দূর চড়া স্থর আছে, তাই 
ধর্সি। গভীর যোগী ধিনি, তিনি তোমার কাছে নির্জনে বসে সুর ঠিক 



স্থপের মিল ১৩৯৯ 

করেন। লালসাগুণপির কাণ ম'লে তোমার সঙ্গে সুরের ঠিক মিল হ'ল 
দেথে ছেড়ে দেল। মা, তোমাঞ শর বলেও হয়. আর তোমার ছেলের 

নূর বল্পেও হয়। পিত| পুত্রে (মণন হ'বে। তোমার সুর ঠিক আছে, 
আমার বিরুদ্ধ সুর দোরস্ত হোক । বাড়িতে ছেলে পিলের গোল, বাহিরে 

গেলে লালসার গোল। এই জগ্ত ইচ্ছ৷ হয়, যোগতন্ত্রী ধ'রে তোমার দঙ্গে 

স্বরে মিপিত হই। যদি ঢোল বাঙ্গাই, তোমার হাত 'মমার ঢোল 

বাজাক। 'আর যদি আমার সেতার হয়, আমি ধরে থাকৃব, তোমার 

হাত পিড়িং পিড়িং করুক আমার সেতারে। এ যে মজার একটি স্থর 

আছে, যাতে জীবের পরিত্রাণ হয়, এঁ সুর ছড়াছড়ি পৃথিবীতে, কাণকে 
স্তম্ভিত ক'রে রেখেছে । প্রাণটি একতারা, এক স্থরে। পনিত্রাণে 

ছুইট। সুর লাই । যে ওতে অন্য স্থুর মিশায়, সে গাধা । মনে করে, সে 

সুর বোঝে । বংশীধর, সদা কাছে ব'সে মনোহর বংশীধবনি কচ্ছ, কে ব৷ 

শোনে! বাঞ্জারের গোলমাল, লালসার হট্টগোল কত কাপ আর তোমার 

স্থরটিকে ঢেকে রাখবে। সংপার, তোর ঝঞ্চার নিস্তব্ধ হোক। ম| 

হিমালয়ে বসিয়। একতারা বাজান, আমর] শুনে যাই। তগবতি, 

বাড়ী (গয়ে গল্প কর্ব, সুর গুনেছি। আরযার সঙ্গে মিল্বে না, তার 
কাণ মলে সুর ঠিক ক'রে দেব, বল্ব, প্বস্ দেখি, একবার সুরট! 
মেলাই। সুর ঠিক না হ'লে. আরাপন! ধ্যান কিছুই ভয় না। মনে 
কল্পে ছুই ঘণ্ট। পরে উঠিয়! গিয়া, বড় উপাসন! ইল, কিছুই হ'ল না।” 

এ গোলমেলে লোক তাড়িয়ে দাও, এই সংসারে শব্দ নিম্তন্ধ হোক ; 

তুমি উপাসনার লময় বীণা বাজাও খন, ধিক সুরে সুরে, প্রাণে প্রাণে, 

ইচ্ছায় ইচ্ছায় মিলিল, তখন আর তপশ্ত।র দরকার নাই। সরস্বতীর 

বাড়ীতে না কি এক দণ্ডের জন্তও সুর থামে না। " মা, সুগ্রস্ হয়ে 
এই সকল বিজাতীয় স্থুরকে তোমার সুরে মিলাইয়া ল9। যত রকম 



১৪০৩ গ্রার্থন। 

বিরোধ মাছে, সকল মিটিয়ে নিয়ে, তারে তারে একন্ুর ক'রে পৃথিবীতে 
চিরসথী হ'তে পারি, মা, তুমি অনুগ্রহ ক'রে আমাদের এই 'আশীর্ববাদ 

কর। [ক--] 

শান্তি শাস্তি: শান্তিঃ! 

প্রকৃতিতে ঈশ্বর-দর্শন 

( হিমাচল, বৃহস্পতিবার, ১ল৷ ভাদ্র, ১৮০৫ শক; 

১৬ই আগস্ট, ১৮৮৩ খৃঃ) 

হে দয়াল, হে প্রকৃতিপতি, এই যে তোমার বিশ্ব, ইহ! মানুষকে 

নাস্তিক করে, আবার মানুষকে আস্তিকও করে। এই বিশ্ব দেখেচক্ষু 

ক্ষরে যায়, যেটুকু আস্তি কত! ছিল, তাহাও চ'লে বায়। আর এই তোমার 

বিশ্বমদ্দির দেখিতে দেখিতে কাহারও স্বর্গ ভোগ হয়। তুমি বলিলে, 
“জীব, আমি তোমাকে একটি নৃতন বাগান দি।” দরজ! বন্ধ, কি হবে? 

বলিলে, “রত্ব পোরা আছে, এই বাক্স দিলাম ।” কিন্তু চাবি নাই,-_কি 

হবে? যাঁর জীবন যোগনয়নবিহীন, হে ঠাকুর, তাকে যদি বল্লে, নব- 
বিধান এয়েছে, তাহার কাছে তো সকলি পুরাতন। চাবি বন্ধ, কি 

কর্বে সে? বাক্সটি পেয়ে মানুষ হাসে, কিন্তু হাসি কান্নাতে পরিণত হয়, 

যখন দেখে চাবি নাই। আর সে হাপি দশগ্ডণ বাড়ে, যখন বাক্স খুলে 
গহন প:রে স্বর্ণালঙ্কারের অধিকারী হয়। ও হিমালয়, তোমার দেবীকে 

খোল। ছয় মাস কত প্রার্থনা করিল, নিষ্ঠুর পাহাড় বুকের ভিতরে 
দেবীকে লুকাইয়! রাখিল, কিছুতেই বাহির করিল না। কত লোক পাহাড় 
দেখছে, আর কাণ! তথাপি । পাহাড়ের ভিতরে প্রবেশ করিলাম, 

টিব্বায় উঠিলাম, খডে নামিলাম, টক, দেবীকে তো! কোথাও দেখিলাম 



প্রকৃতিতে ঈশ্বর-দর্শন ১৪০১ 

ন।। যখন যোগের অবস্থায় বলি, পাহাড়, খুলে যাও, আমার দেবীকে 

বাহির কর, অমনি ঝণাৎ ক”রে পাহাড় খুলে গেল, দেবী দেখ! দিলেন । 

যখন পাহাড়ে দেখলাম, তবে জলে কেন দেখব না? পাথরের দরজা 

খোল! বড় শক্ত । যেমন প্রকৃতি, তেমনি প্রকৃতিপতি, এখানে ছইজনেই 

বিরাজ কৰ্রিতেছেন। লোকে জিজ্ঞাস করিল, “কৈলান কোন স্থান ?” 

আমি হাসিলাম। কৈলাস যে সকল হিমালয়। পাথর চাপা। এ 

পাথর সরায় কে? এ পাথরের দরজ। খোলে কে? খোলে যোগী, 
আমাদের মত নববিধানীরা। এই ছুর্গোৎসবের সময় তুমি দেখা দিবে, 
এই কৈলাসে তুমি লুকিয়ে রইলে। একবার, ঈশ্বরি, কাছে যেতে দাও 
গো। অরণ্যে রোদন অপেক্ষ। পাহাড়ে রোদন কষ্টকর। আর হ'ল 

না) হ'ল না। তপোবনে, অরণ্যে, সহরে কিছু কিছু দেখা গেল; কিন্তু 

পাহাড়ে কি ক'রে তোমাকে দেখা যাবে। কিন্তু নৃতন সময় এয়েছে। 
তবে, হিমালয়, খোল দ্বার। আমাদের প্রতি নিছুর হইও না। এক- 
বার দেখাবেই দেখাবে । সেই কৈলাস পর্বত দেখিলাম, মার পরিবার 

এখানে আছেন, কিন্তু গুপ্ত। শাণিত ক্ষুরধারের মত হয দৃষ্টি, তাহাতে 

দরজ। কেটে যাবে, আর প্রকৃতিতে দেবী দেখাযাবে। সমস্ত তোমার 

যোগী সন্তানেরা তোমাকে পাহাড়ে গিয়া ধ'রেছিল। হে করুণাময়, 

একবার খুলে দাও প্রকৃতির দ্বার। যে রূপ দেখে সাধু পাগল হ'ল, সে 

রূপ দেখে অসাধুও যেন পাগল হয়। অন্ধকারের মধ্যে পড়ে কোথায় 

দেবী বলিয়া যেন ন! কার্দি; কিন্তু সমস্ত হিমালয়ের মধ্যে তোমার অপরূপ 

রূপ দেখে শুদ্ধ এবং সুখী হই, মা, আজ আমাদের এই শুভ আশীর্বাদ 

কর। [ক--] 

শাগ্তঃ শান্তি: শান্তিঃ। 

১৭৬ 



১৪০ প্রার্থন! 

ধন 

( হিমাচল, শুক্রবার, ২র! ভাদ্র, ১৮*৫ শক; 

১৭ই আগষ্ট, ১৮৮৩ খৃঃ) 

ছে মঙ্গলময়, হে হ্বদয়ধন, যখন মানুষ, ভগবান্, ঈশ্বর, মুক্তিদাতা, 
অধমতারণ, এ সমুদয় সম্বোধন ছাড়িয়া তোমায় কেবল 'ধন' বলে, তখন 
বুঝতে পারি, আসল বস্ত তাহার দখল হইয়াছে । যতক্ষণ ধন মন্য দিকে, 

ততক্ষণ ব্র্দলাভ হয় না তো । যতক্ষণ ইন্দ্রিয়ধন, মন-ধন, বুদ্ধি-ধন, রুচি- 

ধন, এই সমুদয় থাকে, ততক্ষণ সে প্রবঞ্চক, যে তোমাকে বলে-_“আমি 
ভালবাসি” . আমি সে ভালবাস মানি না, আমি হরি-ধন-পুজ। মানি। 

কি কি. ধন চাই, ঠাকুর, আমাদের এ পৃথিবীতে? অন্নধন ন| হ'লে 

মান্থষ বাচে না; বারি-ধন না হ'লে তৃষ্ণায় মানুষ মরে; টাকা-ধন না 

হ'লে স্ত্রী পুরুষের কষ্ট দূর হয় না; আর স্বাস্থ্-ধন। পরীক্ষা করিয়। 

দেখা উচিত যে, তোমাতে আমরা ধন পেয়েছি কি না। আমাদের 

আহার, পান, সুস্থতা, বল তোমাতে পাওয়! যায় কি না, বল। বাহিরে 

মি হ'লে কি হয়, নাথ? উপাসন। লম্বা করিলেই বা! কি হয়? তার 

আঁটি টক, হাড়ের ভিতর রোগ, দরিদ্রতা, অন্ন-জল-কষ্ট। হুংখ দারিপ্রয 

যদি রহিল, হাজারই ধার্মিক হোক, সে কখন সখী হ'তে পারে না। 

তবে তুমি এলে কেন? নিধন সংসারীর স্ত্রী পুত্র অর্থাভাবে তাহাকে 
যগ্্রণা দেয়, আমাদেরও তো! তাই । হরি, তুমি ধন নও, তুমি শান্তি নও। 
যদি আমর! মহত রোগে বলতে পারি,হরি আমার শ্থাস্থ্য, আমার 

গঁষধ, আমার শরীরের শান্তি, তবেই, হে ঈশ্বর, সাংসারীতে ব্রাঙ্গেতে 
তফাৎ) তা" ন। হ'লে উপাসনা! আমাকে, যতক্ষণ আমি ন্ুস্থ, ততক্ষণ সুখী 

কর্বে। তবে তুমি বন্ধু হলে না; নেন না বিপদে যে বন্ধু, সেই 
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বন্ধু। তুমি ধন হ'তে পার্লে 7; কেন ন! নিধনের তুমি দারিদ্র্য দুর 

কর্্তে পাল্লে না। স্ত্রী পুত্র যখন কষ্ট দেয় না, সে সময় বেশ উৎসব কর্তে 
পারি, নাচতে পারি; কিন্তু সেই সময় যদি শুনি, স্ত্রী পুত্র মারা গেল 
ন! থেয়ে, অমনি ভক্তের মন ধড়ান্ ক'রে উঠিল। ধার্মিক হওয়াতে লাভ 
আছে, কেন ন! ছুঃখের সময় তোমাতে সুখী হ'তে পারি। লাখ টাক৷ 
ট্যাকে তুমি--এই যে দিন দেখব, সে দিন স্বর্সলাভ। নতুবা মন্দিরে 
পুজা, বাড়ীতে পাপ! একবার কোল দাও, ধন ব'লে আশিঙ্গন করি; 

যিনি কল ছুঃখ দূর করেন, সকণ দারিদ্র্য দূর করেন, তাহাকে গ্রহণ 
করি। এক বস্তুতে সকল ধন পেয়ে জীব চিরসুথী হউক । দয়াময়ি, 

একবার মাথায় হাত দিয়ে এই আশীর্বাদ কর বে, কেবল অন্তরে হাসির 

রাঞ্জয দেখি, হুঃখেতে হুঃখী নই, নিত্যাননের রাঙ্যে বলিয়। নিত্যানন্দ 

সন্তোগ করি। (ক-- | 

শান্তি শাস্তি শাস্তিঃ ! 

নিশ্বাস-যোগ 

( হিমাচল, শনিবার, ৩র। ভাদ্র, ১৮০৫ শক, 

১৮ই আগস্ট, ১৮৮৩ খুঃ) 

হে জীবনসহায়, হে প্রাণদাতা, কত গোল হইতেছে জীবনে, সংসারে 

কত কোলাহল; কিন্তু ইহার ভিতরে একটি কল আস্তে আস্তে নিয়মিত- 

রূপে সর্বদ। চলিতেছে । মানুষ পাপ করে, মানুষ গোল করে? নিশ্বাসের 

কল থামে না। এই কলে সমন্ত উপনিষদ্ ও বেদ লেখা আছে, এবং সমস্ত 

বিশ্বাসের মন্ত্র আছে। এমন বিশ্বাম এই নিশ্বাসে যে, আর কোথাও 

এমন দেখ। যায় লা। বিশ্বাস কেবল “হবি হরি” আস্তে আস্তে সর্বদ! বলে। 
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নিশ্বীস কি, ঠাকুর? তোমার, না, আমার, কার? তোমার নিশ্বাস 

আমার নাকে ঢুকিতেছে, জীবন দিতেছে । যদি তুমি নিশ্বাস বন্ধ করে 
দাও, আমার জারি ভুরি কোথ!? স্বর্গ হ'তে প্রাণবায়ু যদি না আসে, 

রাজাই বা কোথায়, প্রজাই ব! কোথায়? এ বুকের ভিতরে শো। শে? 
করিতেছে, হুরিমন্ত্র জপ করিতেছে, স্বর্গ থেকে প্রাণবাযু টেনে নিচ্চে। 

যদি অলস অবিশ্বাসী হই, তা” হ'লে আমার প্রাণ-সংশয়। তোমার সঙ্গে, 
তগবন্, আমাদের নিশ্বাসের প্রাণের যোগ। পিতাই বলি, মুক্তিদাতাই 
বলি, তত যোগ বুঝায় নামার এই ঘে নিশ্বাসের যোগ, এ ভয়ানক 

নিকট যোগ। মানুষ নিশ্বাসরাজ্যে ঝড় যায় না, ধোগী ভিন্ন ওখানে কেউ 

যায় না। যোগীর। এই সমস্ত মস্তিষ্ষ প্রভৃতি ত্যাগ ক'রে, মনের রাজ্যে 

যেতে যেতে একটা শব্দ শুন্তে পান। কেরে এখানে? নিশ্বাসখষি 

গস্ভীরম্বরে বলেন, “আমি ব্রঙ্গবাযু।” বিশ্বাসী নমস্কার ক'রে নিশ্বাসের 
নিকট বিশ্বাস লইলেন। "আপনার প্রাণবাযুতে যোগী যখন নিমগ্ন হইলেন, 

তখন তুমি আমাতে, মামি তোমাতে, যোগ নিশ্বাসে। হরি-সাধন অতি 

সহজ। নিশ্বাস, এক দিকে তুমি আমার প্রাণমন্ত্রের দীক্ষাগুরু, আর 
এদিকে সহজসাধনশিক্ষক | নিশ্বাস, তোমাকে বিশ্বাস করি, তুমি ব্রহ্গ- 

ভক্ত । খধি হ'য়ে ব্রহ্গকে আয়ত্ত ক'রেছ। আমি ঝিলের ধারে ভক্তি- 

তরুমূলে যোগের পাহাড়ে বসিয়াছি, বিশ্বাস করি কেব নিশ্বাসকে । এই 
স্বর্গের সমাচার আনিয়! দিতেছে । বলে, “হরি বল্ না, প্রাণ বল্ না, 

সহজে সাধন কর্ না, সহজে ডাকৃ, সহজে নে।” বিশ্বাস বল্ছে, “দেখ 

ছিস্, প্রত্যাদেশ আছে।” কেহ শুন্তে পাবে মা। ওকিন! গুপ্ত 

নিশ্বাসরাজ্যে হচ্চে, এই জন্য মকলে শ্তন্তে পায় না। ভগবন্, কি 
তোমার থেল!! 'আমি টের পাচ্চিনে, আমার মুখে স্তন দিয়ে রেখেছ। 

নাকের ভিতরে সাক্ষাত ব্রহ্গবাধু দিচ্চ, মামি কিছুই বুঝতে পাচ্চিনে। 
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ভগবান্ বাচান। শরীর সন্বন্ধেও বা, মন সম্বন্ধেও তাই। যে দিন 

নিশ্বাস ফেলি, সে দিন কেবল তোমার পুজা! করি । নিশ্বাসের মত 

কথ। কইতে দাও, পুজা কর্তে দাও, সংসারের যা কিছু, তোমার 

চরণে দিতে দাও | সহ বিপত্তি দেখেও আমোদ কর্ব নিশ্বাসের মত; 

যোগ ভক্তি কর্ব নিশ্বাসের মত, তোমায় মা বলে পাদপগ্মে পড়ে 
থাকব নিশ্বাসের মত। এমনি সুন্দর বাতাস! ভক্তের জীবন- 

তরীকে আস্তে আন্তে নিয়ে যায়। চুপ ক'রে ভক্ত ঝসে থাকেন, 

নিশ্বাস নিম্মে যায়। কে নৌকা নির়ে যায়? নিশ্বাস। এ বাতাব থামে 

না, ফেরে না। বৈকুধামের দিকে চলেছে । নৌকা! অবাধে আনন্দে 
চলিল। এই নিশ্বাসের রাজ্যে থাকৃতে দাও। এখানকার গঙ্গ। ভাল। 

এ ঈশ। যান, মুষ! বুদ্ধ যান, পবিত্র নিশ্বাসের বাধুতে সকলের নৌকা! 
যাইতেছে । নিশ্বাস, বন্ধু হও; নিশ্বাস, গুরু হও। তোমার কাছে 

প্রাণমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে ন্বর্গলাভের উপায় করি । হে মঙ্গলময়ি, তোমার 

স্থকোমল শ্রীচরণ অবিশ্বাসী মন্তকের উপর স্থাপন কর; নিশ্বাস-গুরুর 

কাছে, সহজে তোমায় কি ক'রে পাওয়া! যায়, শিক্ষা করিব, যে নিশ্বাসে 

সমস্ত ভক্তগণ তরে গেছেন, তাহা সাধন করিব, এই আশ! ক'রে, 

সকলে দিঘিত হ'য়ে, ভক্তির সহিত তোমার শ্রাচরণে বার বার প্রণাম 

করি। [ ক--] 
শাস্তি শান্তি: শাগ্তিঃ! 
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নববিধানে কৈলাস আবিষ্কৃত 

( হিমাচল, চতুর্দশ ভাদ্রোৎসব উপলক্ষে, রবিবার, ৪ঠ| ভাদ্র, ১৮*৫ শক ; 

১৯শে আগস্ট, ১৮৮৩ খুঃ ) 

হে দীন দয়াল, হে ভারতমন্তানদিগের একমাত্র মাশ! ভরসা প্রাচীন 

ভারতের অনেক গৌরব ছিল। তখন কৈলাসধামে বড় কাণ্ড কারখান! 

হইয়! গিয়াছে। তখন ভক্ত খধষি যোগীরা তোমার কত খেল দেখিতেন। 
কোথায় গেল সে সুদিন? একবার, হে নাথ, সেই ঠকলাস দেখাও । 

ভারত কাদে, বঙ্গ কাদে। হে জগদীশ্বর, একবার তোমার দ্বার খুলিয়া 

দাও। কৈ হিমালয়ে আর হিমালয় রহিল না। এষে, মা গ্রকৃতি দেবী, 

ঘরের ভিতরে ব'সে হাস্ছ। এ তপাহাড় নয়। এত ব্রহ্ষের মায়া- 

স্বরূপ। পাথরের ভিতর আর পাথর নাই, কেবল জ্যোতি । তোমার 

সুন্দর সোণার ঘর তাহার ভিতরে । ইঈপা, মুষা, শ্রীগৌরাঙ্গ, সকলে ত 

এ ঘরে জুটেছেন। হে ভক্তজননি, তুমি এই লমুদয়কে আশ্রয় দিয়া কত 
সগুথে রাখিয়াছ! কলিকাতা, মনকে টানিও ন1। নীচ দেশ, মনকে 

কলুষিত করিও না। যেমন জোষ্ঠ ভাইগুলি মার পাশে নাচিতেছিল, 

হায়, কবে আমরা সেইরূপ ওদের সঙ্গে মিশিয়া এইরূপে নাচিব। হে 

ঈশ্বর, তুমি কলির মানুষকে এত ভালবাদিলে! এই পাহাড়ে লোকে 

কাঠ কাটে, পাথর ভাঙ্গে, মকলই টাকার জগ্ত। মা, এই পাথরের মধ্যে 

তুমি +সে মাছ। কত শেল তোমার বক্ষে মেরেছে। মানুষ তোমার 
এই স্থন্দর পবিত্র পর্বতে এসে পাপ অধশ্ম কত করিতেছে । একবার ত 

জিজ্ঞাসা করে না, কাহার রাজ্যে এসেছে? বলে, এ সব সাহেবদের 

বাড়ী, এ স্থান তাহাদের কন্মের স্থান। সোণার লক্ষ্পি, তুমি এই সকল 

পাথরের মধ্যে লুকাইয়! রচিয়াছ। তবে পৃথিবী কেন “মা নাই, বাপ নাই, 
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ৰলিয়। বিলাপ করে? হে মা, তুমি যে আছ, বজ্রধ্বনিতে তাহা! একবার 

গ্রচার কর। একবার বল যে, এই পাহাড়ে মহাদেবের বাসস্থান। সকল 

দিক জ্যোতির্ময়! কি আশ্চর্য্য প্রকৃতির সৌন্দধ্য! সৌন্দর্য দেখে 

পৃথিবী কৃতার্থ হউক! হে দেবি, একবার 'প্রসন্ননয়নে আশীর্বাদ কর, 

আর ষেন কখন লালসার কুটিলতা৷ মনকে ন!. কলুষিত করে । একবার 
যদি চারি হাজার বৎসর পরে কৈলাস দেখ! দিলে, তবে কথা কও, যেন 
ভারত ভুলে যায়। হে কৃপাময়ি, এই উৎসবদিবসে আমাদের এই 

আশীর্বাদ কর, কৈলাসের সন্ধান পাইয়াছি, এবার হইতে মার চরণে 

বসে কলাস সম্ভোগ করিব। হে মঙ্গলময়ি, তোমার ন্ুকোমল ন্থুনিম্দল 

শ্রীচরণ আমাদের পাঁতকী সংসারপ্রিয় মস্তকেত্র উপর স্থাপন কর। হে 

জননি, প্রকৃতির হাসিতে আমি চিরকাল হাসিব, প্রকৃতির স্তনের হঞ্ধকে 

আমার প্রাণস্বরূপ করিব, যোগেতে যোগেশ্বরীর সঙ্গে এক হ'য়ে যাব; 

এবার থেকে কৈলান ছাড় আব হ'ব না, আমার প্রাণের ভিতরে 

কৈলান সদ! হাসিবে। আমি হাতে ক'রে মহাদেবকে সদ। রাখ.ব, 
আমার বাড়ী এই কৈলাস হইবে, এই আশীর্বাদ তুমি কর। আমি যে 
শ্মশানের ভিতর দিয়। প্রক্কতি দেবীকে লাভ করিলাম। আমি এবার 

থেকে আর অন্ত কাহাকেও পূজা! করিব না। মামার কথাট! বিশ্বাস 
ক'রে, সকলে ছুঃখ-কষ্ট নিবারণের জন্ত এখানে আমিবেন । ওগে। দেবি, 

তুমি দয়া করিয়া আমাদের এই আশীর্বাদ কর। আমর! যে যেখানে 

আছি, সকলে প্রাণে প্রাণে মিলিত এবং এক হ'য়ে, তোমার শ্রীচরণে বার 

বার ভক্তির সহিত প্রণাম করি। 

শান্তিঃ শাস্তি শাস্তিঃ 
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কৈলাসবাস 

( হিমাচল, সোমবার, ৫ই ভাত্্র, ১৮০৫ শক। 

২০শে আগষ্ট, ১৮৮৩ থুঃ) 

হে মহাদেব, হে করুণা পূর্ণ প্রকৃতি, তোমার ঘরের মন্ধান যখন পাওয়৷ 
গেল, তখন দয়! করিয়।৷ ঘরে রাখ, এই আশীর্বাদ প্রার্থন৷ করি-_-যে ঘর 

সোণার সুখের ঘর, যুগলরূপের ঘর। যেখানে থাকি, কৈলাসবাসী কৈলাস- 

বাসিনী হইয়া! তোমার দাস দাসী হুইয়। থাকি। দ্েবভাবও লাভ করি, 
দেবীভাবও দেখি। হে আনন্দময় পুরুষ, তুমি সেই ঘরে আমাদিগকে 
চিরকাল বাস করিতে দাও। তোমার সাধুদদিগকে ভাই বলিয়া! ডাকিব। 
আর কি সুখ চাই? আরকি মুক্তি চাই? হে দেবদেবি, হে যুগল 

ঈশ্বর, একেবারে ধরশুদ্ধ এস। এবার আর ভেঙ্গে নেবো না তে। 

এবার সোণার প্রতিমা, সোণার কৈলাসগুদ্ধ প্রাণের ভিতর নিয়ে আস্ব। 

নববিধানবাদীদের কপালে এত সুখ লিখিয়াছিলে। ভগবন্, প্রসন্ন হয়েছ, 
তোমার বাড়ী ঘর খুলে দিয়েছ, সোণার স্বর্গ পাপ চক্ষের কাছে প্রকাশিত 

ক'রেছ। এখন তোমায় আর চুপ ক'রে থাকৃতে দিব না। প্ররুতি- 
দর্শনের ফল হাতে হাতে, ব্রহ্গ-দর্শনের ফল হাতে হাতে । মনুষ্য হওয়। 

যেন কেহ অভিনম্পাতের ব্ষয় মনে না করে। মানুষ অভাগা নয়, 

নারী অভাগিনী নয়। প্রকৃতির দোহাই দিয়ে যার! প্রকৃতিপতিকে দর্শন 
করে, তারা কি ছেট জীব? বুঝিলাম, ঠাকুর, পৃথিবীতে যে রোগ শোক, 
তাহার ভিতরে নান! রত্ব চাপা রয়েছে। নাথ, তোমার নববিধান পুরাতন 
মত যে উল্টে দিচ্চে। 

ম, এবার সোণার কৈলানবাসী হ'ব। এবাৰ ব্রহ্গলোভে লোভী, 
কৈলানলোভে লোতী হ'য়ে, তোমার দরজায় চাকুরী করুব। এবার 
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চিরদিনের জন্ত কৈলাসগৃহে বন্দী হ'য়ে রছিলাম। এই সোণার ধরে__ 
পাথর ঢাকা যে সোণার ন্বর্গথানি--যেখানে বসিলে একেবারে দেবদেবী- 

মুত্তি, ভক্ত সাধু সকলকে দেখ। যায়, এইখানে চিরজীবন নূথে কাটাই। 

মা, নিকৃষ্ট সংসারলোভ ত্যাগ ক'রে, কৈলাসধামে জীবনটা তোমার পদদ- 

সেবায় কাটাইব, এই আশা! করিয়া, তোমার শ্রীচরণে ভক্তির সহিত বার 
বার প্রণাম করি । [ ক--] 

শান্টিঃ শাস্তি শান্টিঃ ! 

' মাতৃতৃষ্টি 

( হিমাচল, মঙ্গপবার, ৬ই ভাদ্র, ১৮০৫ শক; 

২১শে আগ, ১৮৮৩ থৃঃ ) 

হে দয়াপিন্ধো, হে যোগেশ্বর, তোমার সঙ্গে চক্ষে চক্ষে মিলন, তাহ! 

কিরূপ, ক্্প। করিয়া! ভক্তর্দিগকে বলিয়া দাও। এখন চক্ষু হইল স্বেচ্ছা 

চাত্রী। ইচ্ছ! হয়, তোমাকে দেখে, আবার ইচ্ছ। হয়, তে৷ পাপমুখও 

দেখে । হচ্ছ! যদি হয়, ফুলের পানে তাকায়, ইচ্ছ। যর্দি হয়, ভয়ানক 

নরকের দিকেও চায়। চক্ষুকে তোমার চক্ষের সঙ্গে বাধ, তাহ! হইলেই 

খুব সুখী হই। যে দিকে তাকাব, মাতৃদৃষ্টি সেই দিকে রহিয়াছে । যেন 
একট। কোন মহোত্নব হ'য়েছে, আর খুব তিড় হয়েছে, ঠেলে আর যেতে 

পারিনে। চারিদিকে তোমার নয়নকমল সাজান রয়েছে। চক্ষু যদি 

বন্ধ করি, এ নয়ন দেখি, আর যদি খুলি, তা+ হলেও এ নয়ন দেখি । যত 
তাড়াবার চেষ্টা করেন, ততই যোগীর নয়ন ভিড়ের মধ্যে গিয়ে চেপে যায়। 

তোমার লঞ্চ লক্ষ কোটি কোটি দৃষ্টির মধ্যে আমার চক্ষু চেপে গেল, 
আমি বাহির করিতে পাতি না, নয়নে আট্কেছে। এই অবস্থা, প্রভে।, 

১৭৭ 
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তোমার কাছে ভিক্ষা করিতেছি । জলের ভিতরে চক্ষু, আকাশে চস্ষ, 

পাহাড়ে চক্ষু, চারিদিকে তোমার চক্ষু। গগন উজ্জ্লকারী পবিত্র চক্ষু- 
গুলি ন্নেহে ভরা অতি স্থুকোমল জ্যোতনন। কেবলই বর্ষণ করিতেছে | 
মাখামাখি হয়ে যাচ্চে চক্ষে চক্ষে । স্ুনয়না, তোমার যে অত্যন্ত শুভ 

দৃষ্টি, তাই আমার উপর বধিত হউক। কখন আমার যেন অগণ্ুভ না 
হয়। আমাদের তাপিত প্রাণটা খুব শীতল হ'বে। এ টাদের হাটের 

ভিতরে নাকে যাবে দৃষ্টি, এই চাই। হে নাথ, যোগীর নয়ন দাও, ষে 
নয়ন তোমার দৃষ্টি হ'তে কিছুতেই ছাড়ান যা'বে না। কেবল চক্ষুময় 
চক্ষুময় আকাশ। যেদিকে তাকাই, মেই দিকেই মার দৃষ্টি! পাপ 
করতেও পার্বে না, আর ভূল্তেও পার্বে ন। তোমায়, চক্ষু যে ভুল্তে 

পারে না। যত দূরে যাই, ততই আরও ঘন চক্ষুজালে, মার দৃষ্টিজালে 
পড়িব। এমনি ক'রে তোমার দৃষ্টিতে আমাদের নয়ন যুক্ত ক'রে দাও, 

যেন আর মাতৃনয়ন ছাড়া কোথাও কিছু দেখতে না পাই। পাপ যখন 

করি, জলন্ত মাতৃচক্ষু দেখে ভয় পায়। হে নাথ, হে প্রেমময়, পাপ দেখ! 

যেন আমাদের পক্ষে অসম্ভব হয়, এই আশীর্বাদ কর। এই নয়নকে 
তোমার নয়নের সঙ্গে চিরদিনের জন্ত বেধে রাখিব, দৃটিজালে একেবারে 
নয়নকে ফেলিয়। রাখিব, মা, এই আশ। করিয়া, তোমার শ্রীচরণে ভক্তির 

সহিত বার বার প্রণাম করি । [ক--] 

শাস্তি শাস্তিঃ শাস্তিত ! 
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সাধুজীবন অনুকরণ 

( হিমাচল, বুধবার, ৭ই ভাদ্র, ১৮০৫ শক) 

২২শে আগষ্ট, ১৮৮৩ খুঃ ) 

হে পিতঃ, হে মাতঃ আমর। চলিব জ্যোতির সন্তানের স্তায় । 'ন্ধ- 
কারের পুত্রদের ন্ায় আমর! চলিব না। আমরা চক্ষে দেখিয়া চলিব ন।, 

ঠাকুর, আমর! বিশ্বাসে চলিব। হে বিশ্বাসীর ভগবান, তোমার বিশ্বাসি- 

গণ যেমন আকাশপথে চলেন, আমরাও যেন তেমনি ক'রে চলি। পৃথিবীর 
মন যোগাইতে আমর! আসি নাই। লোক জনের আমাদিগকে শিখাইবার 

কি অধিকার আছে.? তোমার খাসের প্রজাদের জীবন আর এক রকম, 

কোন বিদ্ব বাধাকে ভ্রক্ষেপ করে না। বত পৃথিবীর গোলযোগের লোক 

বুদ্ধিজীবী । আমরা, ঠাকুর, কেন তাদের পথে যা'ব? আমাদের আদেশ- 

কর্তা তুমি। লোকে বলে, এ কাজটা করিলে মরিতে ছইবে। তাহার! 

যে সংসারের প্রতি কাণা। বিপদই হয়, পূথিবী উল্টেই যায়, হরি, 

আমাদের তার জন্ত কি? আমরা তাই ভেবে চলিব, যদ্দি একটা কষ্ট 

আসে? এ সকল দেখ! অতি নীচ লোকের কর্ম । .তোমার ঈশা, 
তোমার শ্রীগোরাঙ্গ এ সকল দিক্ দিয়া যান নাই। তোমার শাকা 

একেবারে চোখ বন্ধ ক'রে ফেব্লেন, পাছে এ সকল দেখতে ভয়। 

ফলাফল চিন্ত! তারা কোন কালে করেন নাই। ভগবন্, ইচ্ছ৷ হয়, 

তেমনি ক'রে মেদিনী কাপিয়ে জীবনযাত্র। নির্বাহ করি। "ভগবানের 
সর্বনাশ করিব, আর ঘুষ খেয়ে অবিশ্বাসীর নরকে পুড়ব? না। হে 
পিতঃ, চোখ ছ'টো! কেবল উপরের দিকে তাকিয়ে থাকুক, কাণ ছু'টো 

উপরের কথ গুন্ুক | হে পিতঃ, উপরেই থাকি । জ্যোতির্শয় পুরুষ- 
দের জীবন এক, আর এই পৃথিবীর নিক্কষ্ট জীবন এক । আমাদের যেন 
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জান উপদেশ দিবার কেউ নাই। আমর! কি এই পৃথিবীর ? ন|। 

আমাদের চোখ এখানকার জিনিষ দেখতে পায় না, আমাদের কাণ 
এখানকার কথা শুন্তে পায় না । ভদ্রলোকের ছেলে হ'য়ে যদি চামারের 

মত কার্য্য করি, তখন যেমন হয়, এ পৃথিবীর সঙ্গে রফা! করা ঠিক সেই 
রকম। কাউকে তে! ভয় করে না তোমার বিশ্বাসী। সেই অন্ধকার 
হুদয়ের ঘরথানি, তার ভিতরে গিয়ে বসে বলে, “ভগবন্, বল তো৷ এ 
বিষয়ে কি করিব?” তুমি বলে দিলে, আর বিশ্বানী খাঁড়! নিয়ে 
পৃথিবীতে বাহির হইলেন। আমর। চিনি গৌরাঙ্গ শাক্যকে 7 তারা যা; 

বলিবেন, তাই করিব। পুথিবীটে কি? ওর পরামর্শ কে চায়? লোক 

কে? মান্ষগুলো কি? কীটের কথা গুন্বে আমর? তোমাকে 

এমনি যেন বিশ্বাদ করি যে, কিছুতেই নড়, চড়, হই না। ম! আমাকে 

এইটে কর্তে বল্্তে ঝলেছেন, আমি কি আর সে কথ ল৷ শুনে অন্ত 

কাঞ্ধ করিতে পাপ্ি? আমর! কয়ট! মাগ্ুষ বেঁচে যাই, এমন আশীর্বাদ 

কর। থাদের ভিতর (দিয়ে তোমার আদেশ আস্ছে, তাদের কথাগুলি 

কাণ পেতে শুনে যাই। বল্ঝার ভার তোমার, কাজ কর্বার ভার 

আমাদের । সমুদ্রে ঝাপ দিতে পারি, গল! কাটতে পারি, যত গোৌঁয়াভমি 
কাজ আমাদের । বুদ্ধ বয়সে মনট! যেন কিছুতে না টলে। পৃথিবী কেবল 

রফা। কর্তে বলে । বলে, এই যে তোদের উচ্চ মতটা, একটু কম! । 

আৰ কিছু ইচ্ছ। হয় না, ঠাকুর, বিশ্বাসে জীবন আরম্ভ করি, বিশ্বাসে শেষ 

কৰি। উড়ব আকাপে বিশ্বাসপক্ষ দিয়ে। পৃথিবীর স্কুলে পড়িতে 

ন| দেয়, যা'ব মার স্ুশে। পৃথিবী না খেতে দেয়, ঝা”ব মার ধানের 
ক্ষেতে । আমাদের আবার ভয় কি? তোমার ধর্মের সঙ্গে অধন্ধের 

সন্ধি যেন লা হয়, এই কর। বিশ্বাসহুর্গের ভিতরে নিরাপদ হয়ে বনে 

থাকিব। সতোর জয় হ*বেই হ'বে। পুথিবী কিছু কত্তে পার্বে ন!। 
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সাধু মহাত্মাগণের জীবনের অনুকরণ ক'রে চিরস্থী হ'ব, মা, অনুগ্রহ ক'রে 
আমাদিগকে আজ এই আশীর্বাদ কর। | ক--] 

শাস্তি: শান্তিঃ শাস্তিঃ! 

রস সহি ও ও 

সব্বন্বাস্ত 

( হিমাচল, বুহুম্পতিবার, ৮ই ভাদ্র, ১৮০৫ শক; 

২৩শে আগস্ট, ১৮৮৩ থুঃ ) 

হে দীনবন্ধো, হে অপার প্রেমের সিন্ধো, তুমি প্রবেশ করিবার সময় 

অতি বুক, শেষে অতি বৃহৎ। প্রথমে চাও অতি অন্ন, শেষে প্রবলরূপে 

অনেকটা মাক্রমণ করিয়া লও। প্রথমে শান্ত, হে ভগবন্, তার পর 
অতান্ত তেজন্বী। প্রথমে যখন ঘরে এস, তখন রাপিলেও রাখিতে পারি, 

বিদায়ও করিতে পারনি; শেষে আর কিছুতেই বাহির হও না। হাতটান 

তোমাব্র ক্রমশঃ বুদ্ধি হয়, সকল ভক্তই দেখিয়াছেন। জগদীশ, “দাও 

দাও" ক্রমাগত বলিতেছ কেন? দিলেও নিস্তার নাই, না! দিলেও তাই। 

হৃদয়ের ঈশ্বর, তোমার সঙ্গে কারবার কর! বড় মুস্কিল। একটু আধটু 
উপাসনা ক'রে যদি মানুষের কাজ চলত. তা” হলে তোমার নববিধানে 

লোক আর ধর্ত ন। আজ কাল তোমার তীর্ঘযাত্রায় লোক বড় কম। 

তুমি যদি এত বাড়াবাড়ি কর, তা” হ'লে লোক যাও আন্ত, এখন তাও 

আস্বে না। আগে তোমার রাস্তায় ঘাস হতো লা, কেন না এত লোকের 

ভিড়; কিন্তু এখন তোমার সদর দরজায় ঘাস হয়েছে। তুমি বল, 
"আমার যদি ছু'টে। লোক একেবারে জন্মের মত হয়ে যায়, তা” হ'লেই 

হ+ল।” তুমি তে! সংসারে মানুষ নিয়ে বাণিঙ্গ্য কত্তে আসনি। তোমার 

হ'ল কেড়ে নেওয়া ববসায়। একটু যে দেয়, তাহার সর্বস্বান্ত কর! হ'ল 
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তোমার কারবার। তুমি কি আর কারুর কথা শুনবে? পরমেশ্বর, 

এ স্বভাবে তোমারও স্থখ, আমাদেরও স্থখ। যে সমস্ত কেড়ে নেয়, তারও 

স্থথ, আর যার সর্বস্ব গিয়াছে, তারও স্থখ। পুরে! আদায়টি কর। 
হরি হে, ভগবস্তক্ত মন যদি হয়ে থাকে, ভাগবতী তন্ু হয়ে যাক্, পরিবার 

তোমার হ'য়ে যাক। তোমার আক্রমণে পড়ে আর যেন কিছু বাচাবার 

চেষ্ট/ না করি, বরং যা আছে, সকল তোমার শ্রীচরণে একেবারে ঢেলে 

দি। তোমাকে অনেক দিলাম, আমার খানিক রইল, এরূপ পাটোয়ারী 

বুদ্ধি যেন ল৷ হয়, হে মা, এই আশ। করে তোমার শ্রীচরণে ভক্তি ও 
শ্রদ্ধার সহিত বার বার প্রণাম করি। [[ক--] 

শাস্তি: শাস্তি: শাস্তি; 

প্পেমবশ্যত। 

( হিমাচল, শুক্রবার, ৯ই ভাত্র, ১৮০৫ শক) 

২৪শে আগঞ্ট, ১৮৮৩ খুঃ) 

হে পরীক্ষিত সখা, তোমার আর ভাবনা কি? এখনও কি তোমার 

ভয় আছে, পাছে আমর! চলিয়া! যাই? তুমি কি মনে কর, একশটা! 

পরীক্ষা! হইয়! গিয়াছে, এখন৪ আবার, তুমি ভালবাস কি না, তাহার 
পত্রীক্ষা দিতে হবে? এখনও তোমার প্রেমে অচল বিশ্বাস হ'ল না! 

অপমান ক"রে, মেরে, আমাদের এখনও মনের সন্দেহ মিটল না! এত 

বার মার হাত ধ'রে ঘর থেকে তাড়িয়ে দিয়েছি, আবার ঘুরে ফিরে 

এয়েছ। হৃদয়বন্ধো, আর কেন? এত বার পরীক্ষিত হ'য়েও দাড়িয়ে 

আছ? নদীতে জোয়ার এল, আবার ভাট! হল। ব্রন্গপ্রেম যেমন 

গ্রবল, তেমনি, একটুও কমে নি। একা নয়, আমর দল শুদ্ধ তোমাকে 
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পাড়িয়েছি, তবুও, দয়াময় এত অপমান লাঞ্ছন! খেয়ে, চোরের মত, 
গরিৰের মত প্রত্যেক ভক্তের ঘরে প'ড়ে রয়েছ, কিছুতেই বন্ধুতা করতে 

ছাড় না। মা, দয়াময়ি, ছেলেগুল তোমাকে তাড়িয়ে দিলে, যত তাড়িয়ে 

দেয়, তত তুমি আরও তাহাকে জড়াইয়। ধর। কত বার অপমান 
করবে? ও তো মানুষের চামড়। নয় যে আঘাত লাগবে, ও যে চিন্তায় 
আজ্।। যত ঠেলি, আরও জোর ক'রে আস্ছ, এই পচিশ বৎসরের 
থেল! খুব দেখেছি, ভগবন্। এত ঠেলা ঠেলিতেও ব্রদ্ধ আমাদের বাড়ী 
ছাড়লেন না। এবং যাতে আমাদের ভাল হয়, তাই চেষ্টা! কর্ছ। তুমি 
ভক্তের বাড়ী ছাড় না,.ছাড়বে না, তার বাড়ী তোমার ভাল লাগে। 
আমি তোমার বাড়ী কত বার ভেঙে দিলাম, তৃমি আপনার পয়সা খরচ 

ক'রে আবার নৃতন পাথরের শক্ত বাড়ী তৈয়ার কর্লে। দু'টো! পাঁচটা 
প্রেম প্রবেশ করিয়ে দিচ্চ: জান যে, শেষে এ সমস্ত তোমারই হবে। 

তোমার মত ভালবাস্বার লোক আর কোথাও নাই। মার খেয়েও যে 
প্রেম দেয়, তার মতন আর কে আছে? এ যে ছাড়বার পাত্র নয়। 
এ যে আছরে গোপাল। একে দশ ঘ! মারলেও যা, আদর কল্লেও তাই। 
'অপমান*বোধ যদি এর থাকৃবে, তাহা৷ হইলে কি ব্র্ধাণ্ড নিম্দাণ হ'ত ? 
আর যেন আমর! তোমায় পতীক্ষ। করতে না চাই। রাগিবার লোক 
তুমি মোটেই নও । ও স্বভাবট! তোমার স্বর্গস্থ ভক্ত সন্তানেরা পেয়ে- 
ছেন। কত যে তোমার বিরুদ্ধে আক্রমণ ক'রেছি, ভাবিয়। অনুতাপ 
করিব, তোমাকে চিরদিন আপনার করিয়! লইব, আর কখনও তোখাকে 
তাড়াইতে চেষ্টা করিব না, মা, এই মাশ। করিয়া, তোমার শ্রীচরণে উক্তির 
সহিত বার বার প্রণাম করি। [ ক--] 

শন্তিঃ শাস্তি: শাস্তি! 
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রোগে শোকে যোগে নিমজ্জন 

( হিমাচল, রবিবার, ১১ই ভান্ত্র, ১৮০৫ শক; 

২৬শে আগষ্ট, ১৮৮৩ থুঃ) 

হে হৃদয়ের মিত্র, হে জীবনের রক্ষক, আমরা নিতান্ত মুখ? তাই 

অনেক বিষয়কে মন্দ বলি, যাহার। আমাদের বন্ধু, তাহাদিগকে ঘোর শক্র 
মনে করি। অধিক বয়স আমাদের অপ্রিয়। বাদ্ধীক্য আমাদের মনে 

অপ্রিয় বস্ত। রোগ আমাদের অসহা, ইহাকে আমর! ভালবামি না । 

ভগবন্, পৃথিবীর যাবতীয় শোক, বিপদ, অন্ধকার হহাদিগকে আমর! 

একেবারে বিদায় দিতে ইচ্ছা করি। দিন লাগে ভাল, রাত্রি মন্দ। 

যৌবনের হাসি খুসি ভাল, বার্ধক্য ভাল লাগে না। বসন্তকালের প্রফুল্ল 
কুন্ুম নয়নের যেমন প্রিয়, শীতকালের সৌন্দ্যযরহিত জগৎ তেমন নয়। 

আমর। হইয়াছি বিচারক | এটা ভাল, এট! মন্দ বলি; অথচ জানি, 

ছুইই মার হাত হইতে! উপানার সময় ভাল লাগে। আফিসে বড় কষ্ট 

পেতে হয় ॥ দয়াময়, দেখ, অনেক সত্য দ্রব্য মুর্ের কাছে মন্দ লাগে। 

যখন ভাঙ্গ প্রস্ফুটিত হয়, তখনি বুঝিতে পার! যায়। অমৃতসাগরে থে 

ভাসে, সে যদি চিৎ হ'য়ে সাতার দেয়, তার পিঠে লাগে, উপুড় হ'লে 

সাম্নে লাগে। ভাসা তত সুখ নয়, ডোবা যত। ডুবিব স্বীকার, কিন্ত 

যদি ভার ন৷ পড়ে 2 ছুঃখের ভার যদি একটা না! আসে, তবে কেমনে 

ডুবিব? হাসি অন্তরের উপরে, ভিন্তরে তে৷ নয়। আনন্দময়ি, আমাদের 

মনে ভার পড়ুক। যত বার্ধক্য হইতেছে, যত রোগ বাড়িতেছে, তত 

মন তোমার দিকে চায়। শুধুচায় কেন? মনেই তারে ডোবে। হে 
ভগবৰন্, ভারের রহস্য কে বুঝে? রোগে যে আমার স্থখ আছে, তাহ! 

কে বুঝে গ যদি একট। রোণ আসে, মুখ ভার হয়, বিরক্ত হই; বণি, 
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কুড়ি বছর পুজ। করিলাম হুঃখের জগ্ঠ, একতার। বাজাইয়৷ গান করিয়াছি 

এই জন্ত? দে ভগবতীকে তাড়াহয়া ; কিন্ত, মা, এখন বুঝিতেছি, যাই . 

হোক, তোমার হাতট। মি । ডহ। হুহতে যাই আকন্ুক, তাই সুখ । 

যখন দুঃখের ভার জীবনতরীতে পড়ে, আস্তে আস্তে তরী ডুবে যায়। 
আরোহীর কত সুখ! এ কি মজা, আগে জান্তাম না। আগে 

জান্তাম ভাস। মন, ডুব ছ্ুঃখ। কিন্তু এখন দেখি, মঞ্জার তরী মজার 

সাগরে ডুবেই স্থখী। গভার জলের ভাব কে বুঝে? উপরে যে থাকে, 

গভীর জলে মকর কি করে, তা কি মে জানে? হে ভগবন্, ছু:ঃখের 

ভারে মনটা তোমাতে খুব ডুবে গেল। চল্লিশ অপেক্ষ। পঞ্চাশ ভারি, 

ষাট আরও , যৌবনে এ মজ। লাই। নাচেই মজা, উপরে গরম 3 নীচে 

এস, শান্ত, ঠাণ্ডা শীতল। আর ধত বড় মকর, সবার সঙ্গে এখানেই 

দেখা । ঈশ। মকর, মুষ। মক্র। আর উপরে সব অল্প ভক্ত চিংড়ী 

মাছের মত লাফাচ্চে। এহ সকণের সঙ্গেহ ব্রাঙ্গলমাজের লোকের দেখা । 

তাই বলি, মা, একি? বড়বড় মকরের সঙ্গে দেখ হলনা? মা 

কল্লে ক, পঞ্চাশ বতসরেও তাদের সঙ্গে দেখা হ'ল না? হেঁসে বলিলে, 

“আগে ভার পড়ুক, তবে তে। হবে ।” তারা কি এখানে থাকেন? 

গভীর জলে তাদের বাস। ভারনা হ'লেকি হবে? ভার কে দেবে? 

এখন খয়ল এলেন ভাব নিয়ে, রোগ এলেন খান দশ পাথর নিয়ে, 

সংসারের পরীক্ষা বিপ এণেন কতকগুণো। পাথর শিয়ে » দিলেন আমার 

নৌকায় ফেলে । এবার মঞঙ্জা, তগা আপনাপনি ডুবিল। মা, খুব 
ডুবিলাম; প্রেমে, আনন্দে, বিশ্বাসে, ভক্ভিতে মন মজা ক'রে ডুবিতেছে। 

মা, এ জায়গায় কত মগ? যত বড় ঝড় মকর এখানে । আঠ এ জায়গ! 

ছেড়ে উপরের তাতের জলে কি মামার গৌর যাবেন? ভক্ত-সঙ্গে দেখা 

লোকের এ জণ্ই হয় না। গভীর জলে না এলেকি ভক্ত দেখাযায়? 

১১৮ 
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মা, কি আশ্চর্য! রোগ, শোক, হুঃখ, -একেও সুখের সোপান কঃরে 

দিলে। মা, তোমার হাত কি! এই ছুঃখের কারাগার তোমার কর- 

স্পর্শে সুখের আগার হ'ল। মা, শোকের আগুন অমুত-সরোবরে 

ভুবাইল। মা, তুমি আশীর্বাদ কর, আমর! যোগের সাগরে, ভক্কির 
সাগরে, প্রেমের সাগরে, সকল ভাই ভগ্মী মিলিয়া, দ্বিন দিন গভীর হইতে 
গভীরতর স্থানে ডুবিতে পারি। * 

শাস্তি: শাস্তি: শাস্তি: ! 

তিনে একত্ব 

( হিমাচল, বৃহস্পতিবার,১৫ই ভাদ্র, ১৮০৫ শক; 

৩০শে আগষ্ট, ১৮৮৩ খুঃ ) 

হে দয়াল হবি, হে মুক্তিপ্রদাতা, তোমাকে তে! চিনিলাম, কিছু কিছু 

বুঝিলাম। কিন্তু এ জীবটা কে? এরনামকি? কোথায় থাকে? 
এ আমার কে হয়? একে আমি কি করিব? কেমনে এর সঙ্গে 

থাকিব? এ সকল জানিলাম না, অথচ জীবনপ্রদীপ প্রায় নিবে এল । ভ্রান্ত 

সাধকের। কেবল ঈশ্বর ঈশ্বর ক'রে তোমাকে ভাবে, ভালবাসে ; জীৰকে 
তুচ্ছ করে, ভাবে না, প্রেম করে না। খালি তোমাতে স্বর্গ কণ্পন! করে; 

আর জীবেতে নরক কল্পনা করে। তার! তোমায় পায়; কিন্তু ঠিক 
তোমায় পায় না। তুমি সন্তানকোলে জননী। তোমার ছেলেকে কেটে, 

তোমার কোল শুন্ত করে, তোমাকে নিলে তুমি সন্তষ্ট নও। তুমি 
জীবেতে, জীব তোমাতে, কাঁটব কাকে? জীবকে কাটতে গেলে 

তোমার থানিকট। কেটে যায়। জীব তোমা অপেক্ষা শক্ত; তোমাকে 

বোঝ যায়, জীবকে বোঝ! যায় না। একট! শরীরের খোসার ভিতরে 
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গুপ্ত ব্রঙ্গথণ্ড। এটাকে মারি, তাড়াই, না হয় এতে মায়াবন্ধ হই। 

জগদীশ, তুমি বল, এ সবই চিত্তবিকার। যে যোগী, সে আমাতে যোগী, 
জীবে যোগী। ভগবন্, পরস্পরের ঘোগ হ'ল না? কেবল হরিযোগ £ 

আমরা, ভগবন্, বড় লোক হ'য়ে জীবকে তুচ্ছ করি; তবে, ভগবন্, তুমি 
টাড়ালের বরে রাধুনি হও কেন? আমর! কি তোমার চেয়ে বড়? 

তুমি জীবের ঘরে চাকগী কর? তুমি পৃর্ণমাত্রায় পার, তুমি পুর্ণ 
আমি ক্ষুদ্র, আমি কেন আবখান! চাকরি করি লা? তুমি ছেলের সঙ্গে 

একেবারে মিশে গেছ, আমি কতকট। মিশি না কেন? জগদীশ, যোগট! 

কি অপুর্ণ থাকিবে? জীবে, ব্রন্গে, সাধকে মিশে যায় না কেন? যখন 

যোগে বস্ব, তখন দেখব, সমস্ত মানব আমাতে, আর আমি তোমাতে । 

মা, যথন যোগের সাগরে ডুবিব, তখন একলা ডুবিব না, সকল পৃথিবীকে 

নিয়ে ডুবব। যদি স্নান কর্ব, তবে একলা কেন করিব, মা? সকল 
বন্ধু বান্ধবকে নিয়ে ঝুপ ক'রে তোমার প্রেমসরোবরে ঝাপ দিব। 

আধার ঘরে চোখ ঝুগ্গে থাকার যোগ আমি মানিনা। তার চেয়ে চুপ 

ক'রে থাকলেই তো হয়, গাঞ্জা খেয়ে ঝমে থাকৃলেই তো হয়। স্বপ্নের 

অবস্থায়, মাহা কেমন স্থুথ! কেমন হরিযোগ! এ কথা বল আমি 

চাই লা, আমি সত্যযোগ চাহ । তোমাতে যখন ডুবিব, দেখিব, বুক ভর! 

জগৎ। ভাহ বন্ধু, স্বধেশ বিদেশ, বশ উপবন. শক মিত্র, প্র দাস, 

চিনি যেমন জলে গুলে বায়, মামর! তেমনি ক'রে তোমাতে এক হঃয়ে 

গিয়াছি। আমি জগৎকে ভালবাসি, কাকেও ছাড়তে পারি না, মামা- 

কেও ছাড়িতে কেহ পারে না। হোট প্রেম কাহাকেও আমি দিতে 

পারি না। সকলে বলে, সমগ্র প্রেম শপিতে চাই। ভালবাসিয়াছি 

পরিবারকে, সে বলে, আরও ভালবান। ভালবাসিয়াছি বন্ধুকে, সে বলে, 

এতে হয় না। ভালবাসিয়াছি দেশকে, সে বলে, আরও দেশান্গরাগ চাহ । 
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কত উপকার ক'রেছি পৃথিবীর, সে বলে, এ হলো না। বলে, আমাকে 
বুক পেতে দে দেখি, আমার সঙ্গে একখানা হ'য়ে যা দেখি। ঠাকুর, 

তুমি যা বল, তোমার জীবও তাই শিখেছে। সমস্ত চায়। ঘর, বাড়ী, 
ধন, মান সব চায়। ঠাকুর, আগে তো এ জান্তাম না। আগে মনে 

ক'রেছিলাম, তোমার পায়ে ছুঃটে। ফুল ফেলে দিলে হ'লো।; আদি ব্রাঙ্ষ- 

সমাজে এই শিখেছিলাম। এগন অনাদি ব্রাহ্মদমাজে ঢুকে দেখি, এক 
হয়ে যেতে হ'বে। তাও ভাবিলাম, ভগবানের সঙ্গে এক হ'ব, ভালই 

তো, বড় লোক হঃয়ে যাব। এ আবার তাও নয়, পাপী চগ্ডাল শত্রু মিত্র 

সবার সঙ্গে এক হইতে হ'বে। ঠাকুর, তবে একট। ষোগের সমুদ্র কেটে 
দাও, তাতে সবাই ডুবি। আমি ডুবি, তুমি ডোব, জীব ডুবুক। তা' না 
হ'লে তো আর যোগ হয় না। মা, সেই রাগ, সেই হিংমা, সেই 

গ্রতিশোধ-ইচ্ছা এখনও আছে। মা, তোমার বাটীতে এসেও এ গোল ? 

তবে মধ্যে একট। কোথায় গোল আছে। বুঝেছি, গোল কোথায় । 

জীবতত্ব বইথান! পড় হয় নাই। সে বইখানা! আমাদের স্কুলে ছিল না, 

অথব! যে শ্রেণীতে ছিল, আমর৷ তা" ডিঙ্গিয়ে এসেছি, পড়া হয় নাই। 

এখন উপায়? এখন তো পণ্ডিতের সর্বনাশ । বইখান1 পড়। আগে 
উচিত ছিল। জীবের গায়ে হাত দিয়ে কেন দেখলে না, তাতে ব্রহ্মতেজ 

আছে কি না। ও ঠাকুর তোমার কাছে যেতে সবাই চায়, বড় মান্ুষির 

জন্ত। জীবের কাছে কেহ যেতে চায় না। জীবে যদি তোমায় ন৷ 

দেখলাম, তবে আর হ'লো কি? নিতা ব্রদ্ধম দেখেও যে সুখ, সাধুতে 

ব্রহ্ম দেখেও সেই স্ুথ। মা, জীবের বুকটা চিরে দাও, দেখি, কেমন 

ক'রে তুমি বসে আছ। তারপর তাকে দেখে, খেয়ে হজম ক'রে 

ফেলি। দয়াময়ি, আশীর্বাদ কর, জীবে ব্রদ্ধে যেন ভেদাভেদ দেখিতে 

না পাই। ম।, আর যেন জীবকে দ্বণ। না করি। মা, তোমাকেও নেব, 



একত্ ১৪২১ 

তোমার ছেলেকেও নেব। তিন জনে ( তোমাতে, ভরীবেতে, আমাতে ) 

এক হ'য়ে, ভক্তির সহিত তোমার চরণ বন্দন! করিব। | ক--] 

শাস্তি শাস্তিঃ শাস্তিঃ! 

একত্ব 

( হিমাচল, শুক্রবার, ১৬ই ভাদ্র, ১৮৫ শক; 
৩১শে আগষ্ট, ১৮৮৩ খুঃ ) 

হে পিতঃ, হে বিচারপতি, আমাদের ন্যায় লোকের সামান্ত বিচার 

কখনই হইবে না। আর আমর! যদি দণ্ড পাই, লঘু দণ্ডের প্রত্যাশা! করি 

না। শুনিয়াছি, যাহাদিগকে উচ্চ ভার দিয়াছ, বিশেষ করুণ দেখাইয়াছ, 

তাহাদের কাছে নাকি খুব উচ্চ জীবন চাও। তা” হলে আমাদের বিচার 

সামান্য অবিশ্বাসীদের স্টায় তো! হবে না। ঈশ্বর, কি আর বাকি রাখিলে 

দিতে? সংসারের পয়স! পর্য্যন্ত, আর এদিকে উৎকুষ্ট ধর্ম) কিআর 

বাকি রেখেছ? কোন্ উপদেশ ন! দিপে, কোন্ শাস্ত্র না পড়ালে ? হাতে 

ধরেকোন্ মুক্তি না দেখাইলে ? কত পাধাসাধি করিলে; নাথ, আমা- 

দের ওজর আর নাই । আমরা যোগী হইলাম না, ভক্ত হইলাম না, এ 

'কথ। সামান্ত শৃগাল কুকুরও শুনিবে না। বড় শক্ত আইন আমাদের 

সম্বন্ধে! খুনী লোকেদের যে দণ্ড হয়, আমাদের, বোধ হয়, তাই হ'বে। 
কুড়ি বসর শুন্ছি, দৃষ্টান্তের বাকি নাই? যেন চাদের হাট আমাদের 

ঘরে। একেবারে ওজর কর্বার মুখ তো বন্ধ হইল। হরি হে, তোমার 

সঙ্গে এক হয়ে যাবার যে কথ! ছিল, হ'ল না। পাপ, অবিশ্বাস প্রতি- 

বন্ধক হ'ল। শক্র যদি আমাদের পদাঘাত করে, আমর! তাহার পদচুম্বন 

করিতে পারি না। তোমাকে বলি, হরি, এ কে পানে? ওজর থাটিবে 



১৪২২ প্রাথল৷ 

না। ক্ষমার নীতি ক্রমাগত সুনিতেছি, কিছু হ'ল না। তবে কি আমরা 

ভয়ানক নরকের জন্ত রহিলাম? হরি, এখনও যে সময় আছে। 
একেবারে যোগে তোমার সঙ্গে লীন হয়ে যাই। আর কিছু চাই না। 
যেমন গুরু পাপ করেছি, তেমনি গুরুতর প্রায়শ্চিত্ত । একেবারে তোমার 
মধ্যে চুপ ক'রে ডুবেযাব। মরে গিয়ে পিতার স্বভাবে এক হয়ে বাওয়া 
এ কি ও পাড়ার অবিশ্বাসীর৷ দেখাবে? না, তুমি এ সকল দৃষ্টান্ত 

দেখাবার জন্য আমাদের অনুরুদ্ধ করেছ। কতকগুলো৷ মুটে মজুর 
যোগী হবে, আমরা কি ছ'টে! গান গেয়ে চুপ কর্ব? যেমন নরহত্য। 
ক'রেছি, নববিধানকে অবিশ্বাস ক'রে অপমান ক'রেছি, তেমনি একট! 

ভয়ানক প্রায়শ্চিত্ত ক'রে যোগে লীন হয়ে যাই। আমার চোখ তোমার 

চোথ হয়ে চারিদিকে তোমাকে দেখিবে। আমার প্রাণ তোমার প্রাণ 

হ'য়ে হরি হরি বলিবে। কোন্ লক্ষ্মী ছাড়া আর স্বতন্ত্র থাকিবে, এই 

গালাগালি দিয়ে, এখন হইতে নৃতন পথ ধরিতে হইবে। একেবারে নিজের 
আমিত্বকে শ্বশানে নিয়ে পুড়িয়ে ফেল্তে হবে। একটি দল তৈয়ার কর, 

যাহাদের প্রত্যেকের “আমি” তুমি হ'বে। দেখে পৃথিবীর আশা হ'বে। 
আমরা সামান্ত হুর্গদ্ধ সাধন লয়ে বসে আছি, আমিটাকে ভোজবাজীর 

খেলার মত উড়িয়ে দাও। দেখি যে. আমি নাই, কেবল চারিদিকে হরি। 

যে ঝগড়া কর্বে, যে কামী হ'বে, নে আর নাই। ভয়ানক বিচারে 
বিচারিত হ'ব ব'লে এই বার প্রায়শ্চিত্ত করি। এই আশীর্বাদ কর যে, 

ছোট খাট কাজেতে সময় নষ্ট না করি, ভয়ানক বিচারের সময় আস্ছে 

দেখে, একেবারে তোমার ভিতরে প্রাণকে ঢেলে দিয়ে, তোমার সঙ্গে 

একেবারে চিরজন্মের মত লীন হ'য়ে যই। [ক--] 

শান্তি; শাস্তিঃ শাস্তি; 
৯ জাপা অজ "০৩০ সত ভারা 



পৃথিবী অধিকার ১৪২৩ 

পৃথিবী অধিকার 

( হিমাচল, শনিবার, ১৭ই ভাদ্র, ১৮০৫ শক $. 

১লা সেপ্টেম্বর, ১৮৮৩ খৃঃ ) 

হে দয়ামিন্ধে। হে গুণনিধি, তোমার প্রিয় সম্তান তোমার প্রতিনিধি- 
রূপে পৃথিবীকে বলিয়। গিয়াছেন যে, বিশ্বাসীরা এই পৃথিবীকে লাভ 
করিবে । বাস্তবিক, হরি, আমার্দিগের লোভ প্র দিকে । আমর! যে 

তোমার ছেলে হইয়। বাতাস থাইব, তাহা! নহে। খুব খাইব, খুব পাইব, 

খুব স্থখভোগ করিব। তবে কি না, পৃথিবীর খড় বিচালী-_যাহাকে লোকে 

টাক] বলে, তাহ। চাই না। মন যায় আসণ খাটি টাকাতে। আমর 
ষে প্রবঞ্চিত হইব, তাহা, ঠাকুর, আমাদের সাধন ভজনের উদ্দেস্ত নয়। 

এই পৃথিবীকে তুমি রাখিয়। দিয়াছ যে, পুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়৷ উপবুক্ত হইলে 
ইহার অধিকারী হইবে। হে শ্রহরি, মনে জান! চাই যে, পৃথিবী আমার 
হন্ডে, দানপত্রটী সই হইয়াছে। ভিতরে ভিতরে পৃথিবীর এক নীম! 
থেকে অন্ত সীম! পর্য্যন্ত আমাদের হইয়! যাইবে। সত্যে মিলন, প্রেমে 

মিলন। শক্রর। তো৷ কিছুতে পুত্রের অধিকার হইতে পুত্রকে বঞ্চিত 
করিতে পারিবে না। হউক ল!মস্ত লুণের টিপি, এক বার জল যখন 
ঢুকিয়াছে উহার ভিতরে, সমস্ত ধশিয়৷ যাইবে। যে স্থধ! পাঠাইয়াছ, 
যে অমিয় মাখাইয়। £প্রম পাঠাইয়াছ, তাহ পৃথিবী অবিশ্বাস করিলেও 

পান করিতে হইবে। দেখিতে পাওয়। যায় যে, যেখানে বড় বাধা, 

হরিনাম আস্তে আস্তে চোরের যত সেখানে প্রবেশ করিয়াছে । লোকে 

বলিবে, লড়াই হইল না, আপনাদের লোক ভাল হইল না। ও দিকে 
আস্তে আন্তে মা আপনার ব্রাজ্্য বিস্তার করিতেছেন। বুঝেছি, পিতঃ, 

পৃথিবী আমার, আমাদের । আমর পৃথিবীকে সম্বল করিব আৰ বলিব, 
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সমস্ত জগৎ সংসার নববিধানের হইয়া গিয়াছে । একট। তো গ্রামের 

কথা হইতেছে না, পৃথিবীকে, মা, তুমি দিয়াছ। পাশে পাড়ার লোক 
গোল করিয়৷ 'অধন্ম করিবে, তাহাতে কি? তুমি পৃথিবীকে দিয়াছ। 

জগাই মাধাই সমস্ত হরিপ্রেমে মত্ত হইয়া যাইতেছে । বিশ্বাসঘাতকের। 

অনুতাপ করিতেছে । আর দিন কতক দেরি। যখন কেল্ল। মার দিয়! 

বলিয়। হুঙ্কার করিব, তখন আর তে চাপ। থাকিবে না কিছু । বর্থন 

আকাশে উড়িবে বিশ্বানী হনুমান, তখন পৃথিবী জানিবে যে, রাবণ বধ 

হইবে, সীতা উদ্ধার হইবে । দেবি, হৃদয় মধ্যে সমস্ত আয়োজন করিয়। 

দ্রাও। দখলের দিন আমিবে যখন, তখন সত্যের জয়, ভক্তের য় 

দেখিয়! যাইব। পৃথিবীকে দেখাইতে হইবে দখলের হুকুম । পূর্ণ বিশ্বাসী 

হুইয়! তোমার নিকট দ্ড়াইব, আর সমস্ত পৃথিবীকে তুমি বলিবে, যা, 

দখলের হুকুম দিপাম। টাক কড়ীর জন্ত আসি নাই। শুন্য মান 

লইবার জন্য মাসি লাই। আপিয়াছিলাম বড় আশ! করিয়। যে, বড় 

লোকের সন্তান হইয়। বড় একট। বিষয় লাভ করিব-_-ঠিক হইয়াছে! 
থুব বড় খিষয় লওয়। যাইতেছে । এই দেখিব যে, যাহ চাই নাই, তাহ। 

পাইলাম না; কিন্তু পৃথিবীর লোক লইয়া নববিধানে ঢকিব, এই আশ! 
করিয়া তোমার শ্রীচরণে বার বার প্রণাম করি। [ক-] 

শান্তি শান্তি: শান্তিঃ! 



লবন্ধাদান ১৪২৫ 

নবস্ুরাদান 

( হিমাচল, রবিবার, ১৮ই ভাদ্র, ১৮০৫ শক ; 

২র! সেপ্টেম্বর, ১৮৮৩ খৃঃ) 

হে দীনবন্ধ, হে শুভসমাচারদাতা, সময় আসিয়াছে যখন, তোমার 
কথা আন গোপন কর! যায় শা; কর! উচিতও নছে। নববিধানের 

নিশান ছিল গোপনে, এখন উড়াইতে হইবে । ভগবানের একতার। বাক্স 

মধ্যে ছিল, এখন বাহির করিয়া বাজাইতে হইবে । ঠাকুর, ছিল অস্ত্র 

থাপের মধ্যে, এখন বাহির. করিয়া সঞ্চালন করিতে হইবে। তোমার 

নিত্রিত অলস ভূত্যদিগকে" একবার আদেশে সজীবিত কর। এখন সময় 

আসিয়াছে ধখন, আপনি মাতিয়! পরকে মাতাইব। এই সেই শুভ 

দিন, এখন আপনি রোগমুক্ত হইয়া! পরকে রোগমুক্ত করিব। যাহ৷ 

দেখিলাম গোপনে, সে আগুন ঢাক! যায় না। কাপড় পুড়িল। আর 

মন চাপ। দিতে পারে না। এক জায়গায় নয়, কত জায়গায় আগুল দেখ! 

দিয়াছে । জ্বলিল বনে, চাব্রি দিকে প্রেমবহ্ছি পাপ ধ্বংস করিল। যাহ! 

দেখিয়াছি, তাহ। তো। এখনও বাহির হইল না। তবে পৃথিবী আমিবে 

কেন? ভাল জিনিষ খাইয়। লুকাইয়৷ রাখিয়াছি। সামান্ত ধর্মের কথ! 

গানে বক্তৃতায় প্রচার করিতেছি । জলমাখ। ক্ষীর সকলের পাতে 

দিয়াছি। আসল ছাড়িয়া এখনও ভঙ্গিম।! মা, পৃথিবীর সুরে গান 

গাইয়াছি। বৈকুষ্ঠের সুর তো পৃথিবীতে বলি নাই। ভিতরে যেরূপ 
দেখেছি, সে রূপ কে বালিয়াছে, কোন্ কৰি বর্ণনা করিয়াছে? দয়াময়, 

তোমার বাহিরের ঘরেই যাহা কিছু গোলমাল। ভিতরের খবর জগৎ 

টের পায় না। সেহট। পাইলেই সকলেই মরিবে। সে ভয়ানক কথ।। 

মারামারি কাটাকাটি; ভক্তবর লড়ায়ে দশ হাজান্ মক্য়ীছে। প্রেমের 
১৭৪৯১ 
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যুদ্ধে পাঁচ হাজার জখম। আজ ধুদ্ধে একেবারে সসৈন্তে নির্বাণ। কেবল 

মারামারি। এই সকল গভীর রাজ্যের এই ব্যাপার। মা, এ কথা 

গুনাইলে, পৃথিবী তো! পৃথিবী, নরকও স্বর্গে যায়। হরিনামের আসল 
গণ, যাহা ভক্তের কিঞ্চিৎ জানিয়াছেন, তাহা যদ্দি বল! যায়, কোন্ হত- 

ভাগ্য নরনারী পেটের দায়ে থাকিবে? যাইতেই হইবে। একট! 

উৎমৰে একবার মোহর ছড়াতে ইচ্ছ!। তাহ! হইলে সাধ মেটে । দেখি, 

ঝাজা বড়, কি আমি ঝড়। জোলে! ক্ষীর সকলেই খাইয়াছে; একবার 

ভাল হাড়ির ক্ষীর খাওয়াইতে ইচ্ছ।। জোলে। মদ অনেকে খাইয়াছে। 

একবার ইচ্ছা, নববিধানের সুরা খাওয়াই, তাহ! হইলে সব যেখানকার 

সেইথানেই থাকিবে। যে আফিসে কাজ করে, তাহার আর উঠিতে 

হইবে না, আর বাড়ী ফিরিতে হইবে না। অনেক ভক্তির কথা, মা, বল! 
গেল, তবু ইন্থার৷ মানুষের মত। একবার হনৃমানের মত ভক্ত হয়, তৰে 

দেখি, লঙ্কাপতিকে মারে, রাক্ষদ জয় করে, সতীত্ব-ধশ্মের পুনরুদ্ধার করে। 
তবে জানিব, গুড় কথা প্রকাশ হইয়াছে । মা, তোমার প্রকৃত ভাগবত 

এখনও চাপা আছে। আমর! যাহ। বলিয়াছি, তাহ! ছাড়! কি আর 

নাই? বুকের ভিতর কি কথ! গুর্ গুরু করে না? তবে, মা, আর 

কেন চাপি ? সময় আসিয়া থাকে তো, মা, অনুমতি দাও. ঢাক বাজাইয়া 

বলি। শুনিতেও সুখ, বলিতেও সুখ । রহস্ত বড় মজার জিনিষ। দাও, 
মা, উৎসাহ ভক্তি, ভিতরের গৃঢ় কথা৷ বাহির হউক। জগৎ নির্বোধ 
বোকা, অবাক্ হুইয়! শুনিবে। বলিবে, ওমা, এত কথাও ছিল! মা, 
নববিধান নাম হইয়াছে, নৃতন কথা তে! বল! হয় না, তাই নৃতন নূতন 
করিয়া জগৎ ঠেঁচাইতেছে। বলে, ও স্থর! খাইয়াছি, ও পুকুরে বান 

করিয়াছি। একবার, মা, নুতন ভাগার খোল। যে যেখানে আছে, 
অবাক্ হইয়া! সেইথানে থাকুক । একবার যাছুট! খুলে দাও, লোকগুলকে 
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ভড়কে দিই। মা, আশীর্বাদ কর, আর যেন বৃথা দিন ন1 কাটাই। 

তোমার গভীর কথ! বলি, দশ জনের কাছে বলি। আর ছোট খাট 
ভক্তিতে মত্ত থাকিব না। গভীর কথাগুল শুনিব, শুনাইব। আপনারাও 
তরিয়। যাইব, পরকেও তরাইব, মা, এই আশা করিয়া, ভক্তির সহিত 

সকলে মিলিয়া তোমার শ্রীচরণে প্রণাম করি। [ ক--] 

শান্তি শাস্তি: শাস্তি; । 

ঈশ্বরেতে আত্মীয়ত। 

( হিমাচল, সোমবাব্র, ১৯শে ভাদ্র, ১৮০৫ শক) 

৩র৷ সেপ্ম্বর, ১৮৮৩ খুঃ ) 

হে দীনবন্ধো, হে পরিত্রাতা, যত দিন যায়, গুনিয়াছি, ততই তুমি 
উজ্জ্বল হও, নিকটস্থ হও) মানুষ অল্প ও দুরস্থ হয়। যত বয়স বাড়ে, 
তত নাকি তুমি নিকটস্থ হইয়া সব্বন্থ হও। ক্রমে ক্রমে তবে মানুষদের 

সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়। যোগেশ্বর, যোগগৃহে আর কাহার সঙ্গে দেখ! 

হইবে? যাহাদের সঙ্গে একত্র হইয়। সাধন করিয়াছি, তাহার! প্রথম 

অবস্থায় খুব উজ্জ্রণ ছিল। যখন সময় আনিল, তাহার! মানিল না, চাহিল 

না| আপনার আপনার বুদ্ধ অনুসারে সাধনের পথ ধরি, আপন 

আপন স্থানে শ্বতন্্ হইয়া বলিল। মানুষ মনে করে, কাধ্যে শরীর 
থাকিলেই দেখা! যায়। কিন্ত, তবে মনুস্যের নৈকট্য অস্বীকার করিতে 

হইতেছে কেন? চক্ষু খুলিয়! দেখি, সকলে গিয়াছে, ভগবান্ কেবল 
কাছে চুপ কগিয়া বসিয়া রহিয়াছেন। এই ছিল এত লোক, সকলেই 

সরিয়া গেল! প্রিম্ব পরমেশ্বর, এই যে মানুষ দেখিতে পাওয়! যায় না, 

ইহা এক তোমার অদ্ভুত থেলা। এই যে, লোকে বলে, তোমার সম্মুখে 
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স্ত্রী, পুত্র, পরিবার রহিয়াছে, দেখিতেছ না? কৈ? এক এক বার 

একটু ঝাপ! দেখি, আবার অন্ধকার। সত্যের পথে, পুণের পথে, 
বন্ধুতার পথে কেহ নাই। তবে কোথায় আছে? তবুও মানুষ বলে, 

দেখিতেছিস্ না? চক্ষু খুলিয়া দেখ.। আবার চক্ষু খুলি, মনে করি, চক্ষুর 

দোষ ; হাত দিয়। দেখি, কোথাও কেহ নাই। এই এক বিষম কথা 

এল। থাকিয়াও নাই। এই নৌক! কয়খানা এক সঙ্গে যাইতেছিল, 

কত আমোদ করিতাম, কোথায় সব রহিল পড়িয়া? পেছন দিকে 

দেখি, তো ভা, একথানাও নাই। আমার সঙ্গে সমযোগী, সমভক্ত, 

সমবিশ্বানী যদি না থাকে, তাহ! হইলে আমার সঙ্গে তাহারা কিসে আছে? 

যে নিকৃষ্টতম বিশ্বাসের যোগ, তাহাও উড়িয়। গিয়াছে। দয়াল, কাটি 

তৰে বন্ধন, নৌক। ছাড়িব। পেছিয়ে না গেলে তো মিলন হয় না। 

এখানে যে টান্, চুপ ক'রে বসে থাকিলেও নৌকা এমনি জোরে 

যাইতেছে যে, বাধিয়। বাখিবার যে নাই। এখানে থে ভয়ানক জলের 
বেগ! নিশ্চয়ই তাহার! ঘুমাইতেছে। মনে করিয়াছে, অনেক দূর 

নৌক। আনিয়াছি, এই তো ঘাট । ঘুমাইয়। পড়িল। কেহ কেহ ঘাটে 

বাধিয়৷ রাখিয়াছে, কেহ পেছিয়ে গিয়াছে। এখন ছুই তিন মাসের পথ 

এক দিনে না গেলে তে। উপায় নাই। ঠাকুর, জোর কৈ? বিশ্বাসের 

জোর কৈ? প্রেমের জোর কৈ? তাহাই ভাবিতেছি, তবে ইহলোকে 

বুঝি এই পর্যান্ত। দেখ! শুনার কি উপায় নাই? শরীর তে! দেখিতে 

পাইতোঁছি না। যোগীর। ক-_কে গায়ে হাত ঝুলাইতেছে, দেখিতে পায়? 
কেবল পশুর। পায়। তাহাদের চক্ষু আছে । আমরা আগে যখন পণ্ড 

ছিলাম, বুঝিতে পারিতাম। যখন কলিকাত! ছাড়। গে, তখনি তো 
ফাক। তখন তো৷ কেহ লইল না, কেহ তে! কীদিল না, কেহ তো বলিল 
লা! যে-_থাকিতে পারি না। তখনি তে! তাহার! নৌকা তফাৎ করিল। 
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কে আর ইচ্ছা! করিয়া ছাড়ে আপনার লোককে? আমিকি করিব? 

এ ভয়ানক শতক্র-লোত, পাহাড়ে নদী, এখানে কি আটকান যায়? 

সকলকে কৃপা করিয়া বুঝাইয়া দাও যে, যে কাছে, সেকাছে নয়। 

যদি হয় প্রেমেতে আত্মীয় কুটুম্ব, সেই কাছে। শরীরের মিলন কাটিয়! 
গেল। এখন সক্ষম চক্ষে সক্ম আত্মা দেখি। কেবা আছে, সকলে 

ছাড়িল। ইচ্ছ। ক'রে যে বিদায় দেয়, সে ইচ্ছা ক'রে আসিবে কেন? 

সকল ক্ষতি পুরণ হয় তোমাতে, ভগবন্। কাছে থাকাকে আর কাছে 

থাক। মনে করিব না। প্রেমেতে বিশ্বাসে নববিধানে যে মিলন, সেই 

মিলন। তোমার চরণে যে দেখা, সেই দেখাই আমাদের হয়। সচ্চিদা- 

নন্দের যে ভক্ত, তীহাদের সঙ্গে এক হইয়া থাকিব, এই আশ করিয়া, 

সকলে মিলিয়া, ভক্তির সহিত তোমার চরণে বার বার প্রণাম 

করি। | ক] 

শাস্তিঃ শান্তি: শাস্তি! 

আমিবববিনাশ 

( হিমাচল, মঙ্গলবার, ২০শে ভাদ্র, ১৮*৫ শক; 
৪ঠ1 সেপ্টেম্বর, ১৮৮৩ খুঃ) 

হে দীনদয়াল, উজ্জল জ্যোতিশ্ময় ঈশ্বর, সংসারীর রাজ্য যেমন এখানে, 
আমাদের রাজ্য তেমনি যোগ-জগতে । তাহাদের একট! পৃথিবী, আর 
আমাদের আর একটা পৃথিবী। ও পৃথিবীর সঙ্গে, হার, এ পৃথিবী মিলে 
না| সংসারে এক জন বর্তা, আমাদের জগতেও এক জন কর্থ!। 

ইছাতেই মিলে। কিন্ত ওখানকার বর্ত। আমি, আর এখানকার কর্ত! 

তুমি। যখন তুমি মানুষের হাতে পড়, তখন তোমার প্রভূত্ব থাকে ন|। 
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সে আপনি টাকা আনে, পরোপকার করে, ধর্ম সাধন করে, আবার 

মরিবার পর কীত্তি রাখিয়৷ যাঁয়। মানুষের কি ক্ষমতা, আপনি সংসারের 
কর্তা হইয়া কত বুদ্ধি করে, কৌশল করে! আমাদের যোগধামে একটি 
কর্তা । আগে “আমি আমি” এই বলিয়। মানুষ-পণ্ড টেচাইত, আর এখন, 

ভগৰন্. “তুমি তুমি” বলিয়! তোমার জয়ধ্বনি করে। এখানে “আমি 
ন৷ সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইলে কিছু সুখ নাই। উহার! যেমন ঈশ্বরকে মাবিয়া 
মানুষকে একাধিপতি করে, আমর! তেমনি তোমার প্রসাদে আমিকে 

মারিয়া তোমার একাধিপত্য স্থাপন করি। যদিও বড় কাট। ও ছোট 

কাঁটা, তবুও যোগের শুভ ছুই প্রহর হুইব! মাত্র ছুই কাটা এক হইয়া 

যায়। তোমার ইচ্ছা আমার বুকের ভিতর আসিয়। ধড়ফড়, করে। 

তোমার বলবীধ্য উদ্ভম উৎসাহ আমার ভগ্ন দেহে প্রবেশ করিয়া, নিজীব. 

জীবকে সতেজ করে। কাজ করিতেছ তুমি, আমি কেবল ধামাধর!। 
আমার পাপ কি? “আমি? বলা। যাই বলি, ঠাকুর, রোগ হইয়াছে, 

মনে শাস্তি নাই, সুখ নাই এক দিনের জন্য, ঠাকুর, আরাম হই, অম্নি 

যত যোগী আপিয়। বলেন, বলিলি কি, আত্মহত্য। করেছিন? হে হরি, 

তুমি শক্তি, তুমি বল, তুমি বন্ধু, তুমি রক্ত, তৃমি নিশ্বাস, তুমি ধন্ম, তুমি 
কর্ম । আমি একটুও নই। ও শব্দ যোগীর অভিধানে নাই। এই জন্য 

এখন জপ করিতেছি, মা, তুমি ধন্য, তুমি সর্বন্ব, তুমি মুলাধার। পাছে 
পাপেতে পুড়িয়। যায়, বাড়ীর দিকে চোখ ফের! ছিল, বলি, আখি- 

অঞ্জনের দিকে চেয়ে থাকু। সংসারের রাজ্যে ছুই পাঁচট। মানুষ খুন 

করিলে পাপ হয়, আর এখানে একবার 'আমি" বঝলিলে মহ] অন্তায়। 

আর রসনাট! অনেক দিন লা বলিয়া, “আমি” কথাট! যেন ভুলিয়া গিয়াছে। 

যখন তোম। বই আন জানি না, তোমা বই আর চিনি না, তোম। ছাড়! 

আর কিছুতে আসক্ত হই লা, যখন তৌম] ছাড়া কিছু ভালবাসি না, 



চিরনৃতন ১৪৩১ 

তখন যোগীদের বড় আহ্লাদ হয়। ওদের রাজ্যে আর এক জন আসিঞ, 

সেহরি বই আর কিছু জানে না। যার খুব আত্মগ্লানি, সেই তে। যোগী । 

আর যে ধান্মিক হইয়া বলে, তুমি আমি, আমি তুমি, সে যে অপ্ধেক দিন, 
অর্ধেক রাত্রি। তাহার উপরটা৷ দেবতা, নীচেট। পণ্ড । যাহাতে সম্পূর্ণ 
রূপে, যেখানে থাকি না৷ কেন, যে কাজই করি না কেন, আমিটাকে 

পুড়াইয়! দিব, এই কর। এইক্ষুদ্র আত্মাকে তোমার ভিতর বিলীন 

করিয়। দাও। তুমি তুমি, তুমি তুমি, এই স্থরে একতার৷ বাজাইয়। সুখী 
হইব। এত দিন থে আপনার পুজ। করিয়াছি, আর করিব না। আর 

আপনাকে সিংহাসনে বসাইয়। পৃূজ। করিব না । এবারে মাকে সিংহাসনে 

বসাইয়, আমিটাকে বপিদান দিয়, একেবারে চিরদিনের জন্য তোমার 

সঙ্গে এক হইয়া গিয়া, তোমার দেবত্বের সঙ্গে আমার মনুষ্যত্বের মিলন 

করিয়!, চিরসুখে সুখী হইব, তুমি এই আশীর্বাদ কর। [ক--] 
শান্তিঃ শান্তিঃ শাস্তিঃ! 

চিরনূতন 

( হিমাচল, বুধবার, ২১শে ভাত্র, ১৮৫ শক; 

৫ই সেপ্টেম্বর, ১৮৮৩ খুঃ ) 

হে পিতং, হে সুন্দর দেবতা, তোমার লোকদের পদে পদে বিপথ, 

কিংব! পদে পদে সম্পদ। হয় খুব বিদ্রু বাধা, নয় খুব সখ শাস্তি। বিপদ 
ভারী, কেন না তোমাকে নুন্বর বণিয়া জানিলেও সখ নাই। এক্টি 

ছেলে পুতুল কিনিয়াছিল, খুব সুন্দর, তাহাকে লইয়! শুইত, বুকে বীধিয়া 

থাকিত। দিন গেল, রংও গেল, সুবর্ণ পুতুগ বিবর্ণ হইল। লেই পুতুল 
নর্দমায় ফেলিয়। দিল, আর তাহাতে মায়! রহিল না, ভুলিয়া গেল। 



১৪৩২ গ্রার্থন। 

দয়াময়, বালকের স্বভাব আমাদের ভিতরেও আছে। নুতন জিনিষ লইয়! 

আমরাও সুখী হইলাম, আদর করিয়। মাথায় রাখিলাম ; কিন্তু তোমাকে 

ও তোমার ধর্মকে তিন দিন পরে ময়লা হাতের ঘর্ষণে মলিন কব্রিলাম | 

পৃথিবীর ধুলিতে সুন্দর হরি কদাকার হইলেন, সুন্দর বিধান কুৎসিত 
হইল। সুন্দর পাইলেও নিস্তার নাই। রাখিবে সুন্দর কি করিয়া। 

আর ক্রমাগত তুমি বলিতেছ, “্হরিভক্ত যে, সে নবানুরাগী না৷ হইলে কি 

করিয়া থাকিবে?” চির নবীন হরি যেকি, সেইটি তোমার ভক্তদের 

দেখাইবার বাকি আছে। নিত্য লাবণ্য কদাকার হইতে জানে ন।। 

ক্রমে ভিতরে রং ফুটিতেছে। উপর হইতে পুথিবী কত ময়ল! ফেলিবে, 

কত ধূল। পড়িবে? যখন একবার ভালবাসিয়াছি তোমাকে নুতন বলিয়!, 

তখন রোজ রোজ নুতনত্ব তোম। থেকে বাহির করিব। যথার্থ বিশ্বাসীর 

রত্ব কি কখন ময়ল! হয়? লউক্ পুথিবী যাচাহয়া মামার হরি, যদি 

এক দিন পুরাণ হয়, তবে ফেণিয়া দিব। আমি খাইলাম ছুইটার 

সময়, দেখি পুষ্ট ও সুখী, হরিকেও দেখিলাম, পুষ্ট ও সুখী । কিন্তু বখন 

আমি শুকাইয়! গিয়াছি, তখন দেখি, তুমিও মলিন। এরূপ মন গড়া হরি 

চাই না। যাও, ভক্তচিত্তবিনোদন, এমন এক জম্কাল রূপ ধরিয়। এস 

যে, দেখে একেবারে ভক্তি উথলিয়। উঠে। হবি, তুমি চলিয়া যাও, নূতন 

পোষাক পরিয়া এস। মার আমার কাপড়ের অভাব? ম কেবল 

ছলিতে আসেন। পুরাণ ব্রাঙ্গদের ঠকাতে আসেন। তাহাদের সম্মুখে 
ম! এক মাস এক কাপড় পরিয়। এলেন, তবুও তাহার। ধরিতে পারিল 

না। আমর! চতুর ভক্ত, আমর চতুর ভক্ত, আমাদের কাছে তে তাহা 

চলিবে না। রোজ রোজ নূতন বেশ। কল্য যাহা দেখিয়াছি, আজ 

তাহ নয়। তোমার চরণকমল, কমলটাও কি পচিয়া যায়? তবেকি 

তোমার চরণে পুব্রাতন হইতে দাও? না, রোজ নুতন কমল। দেবতা 



স্বগের চাবি ১৪৩৩ 

থাধার নবীন, তাহার মনটা ও নখীন। অতএব নৃতনে নৃতনে কর হে 

ঘোগ, শিত্য নৃতন হরি। নূতন ভাবে পুজা গ্রহণ কর, নৃতন ভাবে আামি 
পূজা করি। আর পুরাতণ হইব লা, পুত্তাতন পাপের পথে যাহব লা। 

রোজ নৃতন ভক্ত, নুতন পূজা। পুরাতন জি'স্ব পত্র যাহা আছে, সমুদয় 

পরবন্তন করিয়া! নৃতন রাস্তায় যাইব। প'দ”ম্স স্পর্শ করিতে করিতে 

নৃতন হইব, বোগনয়নে গ্নোঞ্জ মার মুখ নুতন, চরণ নুতন তেিয়া, শ্বগের 

নৃতন পুণ্য, নূতন শান্তি চিরদিন সম্তোগ করিব, এহ আশ। ক্রিয়া, তোমার 

চরণে বার বার প্রণাম করি। | ক--] 

শান্ত; শা শান্ত; 

শপ ৩ পাশ পট গর 

স্বর্গের চাবি 

( হিমাচল, বৃহস্পতিবার, ১২শে ভাদ্র, ১৮৭৫ শক; 

৬হ সেপ্টেম্বর, ১০৮৮৩ খুঃ) 

হে প্রেমন্বর্প, হে ন্বর্গরাজ, স্বর্গ পাওয়! এখন ঘটুক আর পাই ঘটুক, 

ব্বগের চাবি হাতে দাও । দীনবন্ধো, জীবের প্রতি যদি তোমার এত দয়া, 

তবে তুমি স্বর্ণের চাবিটি তহস্তে শুস্ত কর। চাবি হইলেই তো৷ স্বর্গ । 
পথ জান। হইলেই তে! গমা স্থাণে গমন। সন্ধান বণিয়! দাও, হরি, এ 

সংসার ভিতরে বৈকুই কোথায় । গ্রাণস্বূপ, সন্ধান থে সাধক পাহয়াছে, 

মে পাধু ভগিকে পাইয়াছে। পৃথিবা ছাড়িয়া শিঙ্জনে তোমাকে লইয়। 
থাকিতে হইবে, তাহা তো তুমি চাও না। মুটোর ভিতগে স্বর্গধাম । 

মা, তোমার মুখ খুব পাতল। কাপড়ে ঢাকা, এটির নাম অবগ্ুঞ্ন। সন্ধা 

জানিলে কিছুতেই, মা, আট্কায় না। আর যতক্ষণ সাধক সন্ধান ন৷ পায়, 

হরি পাশে থাকিলেও, সে গুরুকে জিজ্ঞাসা করে, হরির ঘর কোথায়? 

১৮০ 



১৪৩৪ প্রার্থনা 

সন্ধান জানে না, সতরাং অন্ধ | সাম্নে সিন্কুক, কোটা টাকার রত্ব তাহার 

ভিতর, কাদিতেছে, বলে, রত্ব কোথায়? সন্ধানবিশিষ্ চতুর ভক্ত সম্পূর্ণ 
বিপরীত। লোকে বলিতেছে, “মার সঙ্গে ইহার দেখা নাই, এ যোগও 

করে না।” সাধকের হাতে কুবেরের ভাগ্ারের চাবি রহিয়াছে, উনি 

জানিতেছেন, এখনি খুলিব, খাইব, বিলাইব। উনি জানেন, মা পাশে, 

থোম্টা খুলিব, আর মার মুখ দেখিব। কেবলই যে টাকার বাক্স খুলিয়। 
নাড়। চাড়। করিতে হইবে, তাহা তো নয়, সন্ধান জানিলেই হইল । যখন 

দরকার, তথনই খুলিতে হইবে। ভাবুকের। বুঝিতে পারে, কেন প্রার্থনা 

সিদ্ধ হয় না। ও যেভুল ডাকঘরে যায়, উহার! তো৷ সন্ধান জানে না। 
গরিব ছেলে মা বাপকে “ব্যাব্রিংএ যে চিঠি দয়; ঠিকানা! ঠিক হইলেই 

হুইল। জগদীশ, চতুর ভক্ত ঠিকানাটিতে ঠিক লেখেন। ছে'ড়া কাগজে, 
কালি নাই, কেবল “প্রাণেশ, বৈকুগ্ঠধাম" লিখিয়াই চিঠি পাঠাইতেছেন। 

কোন্ দিকে চিঠি পাঠাইতেছি। কোন্ ডাকধরে দিতেছি? এত টাক। দিয়। 

পাঠাইতেছি, একখানাও মার কাছে পৌছিল না? এই ডালিয়! ফুলের 
এই পাপ.ড়িটী খুলিলেই দেখি মার চরণ। মা, সন্ধান জাল! চাই। হাজার 
লোকে বলুক, প্র ছৌড়। সাধনও করে না, পয়স! দিয়া একখানা চিঠিও 
পাঠায় না। আমি, মা, হাসিতেছি। ধন্ত পিটর, যাহার হাতে স্বর্গের 

চাবি। অতএব আমাদের দমুদয় গ্রাথনার শেষ ফল এই হয় যে, হ্বর্গের 
চাবির অধিকারী যেন হুহ। তোমার চরণতলে পড়িয়া ন্বর্থের চাবিটি হস্তে 

ক'রে, তোমার পবিত্র দর্শনের থে লক্ষেত, জানিয়া গট্ হইয়। বসিয়। থাকি। 
আর কাণার মত এ দিক ও দিক্ ঘুরিব না| এবার চাবিটি তোমার 

কাছ থেকে আদায় করিয়া, সমুদয় ব্বর্গকে দখল করিয়া, নিশ্চিত ও শুদ্ধ 

হুইব, এই আশ! করিয়া, তোমার শ্রীচরণে বার বার প্রণাম করি! [ক--] 

শাস্তিঃ শান্তিঃ শাস্তি; । 



ংসারে যোগ ১৪৩৫ 

সংসারে যোগ 

( হিমাচল, শুক্রবার, ২৩শে ভাদ্র, ১৮০৫ শক 7 
৭ই সেপ্টেম্বর, ১৮৮৩ খুঃ) 

হে প্রেমন্বরূপ, আমর তে। মধিঝ না, আমর! বাচিব। আমর! ঘর 

ছাড়িয়! শ্মশানে যাইব না, আমাদের এই আশা, ঠাকুর। যাইব কোথা? 

ধ্বংম হইব কেন? ঘর পাইব, সংসার পাইব, সুখী হইব। প্রেমম্বরূপ 

হরি, তুমি আমাদিগকে কেখণ একবার নবজীবন দিয় জীবিত করিয়া 
লইবে। ভঙ্গ! বাড়ী ফেলিয়া নুতন বাড়া দিবে। শুকৃন ফুল ফেলিয়! 

দিয়া নূতন ফুলেপ মালা গলায় দিবে, শিরীশ্বর বন্ত সকলযে সংসারে, 
সমুদয় টানিয়। ফেলিয়! দিবে। হে বরন্গাগুপতি, তখন আর সংসার 

ছুঁহতে হইবে না, যে বস্তু ছুহ. সে তোমার। এ বিধানে একটি খড়কে 

ব্র্ষময় । যত সামগ্রী দেবম্পর্শে শুদ্ধ। হে দয়াল হরি, তুমি ণিজে যে 
সাব গুছাহয়। দাও, তাহাতে আমাদিগকে রাখিতে চাও। আর এ 

জঞ্জালময় সংসারে রাখিতে তুমি ইচ্ছা কর না| একটি সোণার বাড়া 
করিয়া দিবে। তোমার ম্পশে সমুদয় হইবে শুদ্ধ। কিযে সে জীবন, 

তাহ পৃথিবী এখনও দেখে নাই-যেখানে হাড়ীর ভিতর বর্গ, যেখানে 

তেল ঘি পর্যন্ত ব্রহ্মময়, "মদ সংসার কেহ দেখে নাই। বৈকুঠের সংসার 

একটি এইরূপ আছে। নুতন বস্ততে পরিশোভিত সেই সংসারটি যত্ব 

করিয়া রাখিয়াছ, নান| রকম ধন 'এশ্বধেয পূর্ণ, নববিধাশের লোকগুল 
আমিবে, তাছাদের জন্ত গুস্তত করিয়াছ। প্রাতঃকাপ থেকে খাইতেছি, 

রাভ্রিতে শুইবার সময় পধ্যন্ত যাহ! কিছু ধরিতেছি, ছু ইতেছি, সব ত্রঙ্মময় । 

হে প্রাণেশ্বর, এ বৈকুঠ অনেক দুর। পাহাড়ের জঙ্গলের যে বৈকু্ট, সে 
তো কাছে, পাইলাম বলিয়া। সে বৈকুগ্ঠ অনেক দৃর্ন। যেট। ছুহতে 



১৪৩৬ প্রাথণ।! 

যাইতেছি, যেন ধাক। খাইতেছি। যে ঘরে ঢুকিতেছি, ধক্ ধক্ করিতেছে 

আলোতে, ঝাট দিতে যাইব, হরি অমনি ডান হাতটি ধরিয়া, আমার "হাতের 

মধ্যে দিয়ে তাহার হাতট! চালাইয়। দিতেছেন। যখন এই রকমে সংসার 

হরিময় হুইয়া যাইবে, তখন, আমাদের জন্ত কিরূপ বৈকুণ্ঠ সাজাইয়া 
রাখিয়াছ, জানিতে পারিব। যখন আলো করিয়া সংসারে দাড়াইবে, তখন 

তোমাকে ভক্তির সহিত নমস্কার করিব। সে ভক্তি এখন বুঝিতে 

পারিতেছি না। ভাল দিন আসিলে, সেই স্থুথের সংসারে বসিয়। কেবল 

হরিরূপ দেথব। যেন সংসারেও থাকি না, আর সংসার ছাড়িয়া বনেও 

যাই স। অথচ তোমার সংসারে থাকিয়া, পুর্ণ যোগানন্দে মগ্ন হইয়া, 

ংসারের প্রত্যেক জিনিষে তোমাকে দেখি, কেবল চাঞ্জিদিকে ছোট ছোট 

হরিখণ্ড দেখিয়। শুদ্ধ এবং সুখী হই, এই আশীর্বাদ কর। [ক--] 

শান্তঃ শান্তিঃ শান্তি: ' 

শপ | আস্ট িশশিট 

পালোয়।নী 

( হিমাচল, শনিবার, ২৪শে ভাদ্র, ১৮০৫ শক; 

৮ই সেপ্টেম্বর, ১৮৮৩ খুঃ ) 

হে আদরের বস্তু, হে মনের প্রিয়, যখন আমরা ভক্তদল হইয়াছি, তখন 

তকদলের লক্ষণ দেখান চাই। 'চাই বৈ কি”, ঠাকুর, সকলেই বলেন; 

কৈ, চান না তো? তাহার। বলেন, একত্রে পূজা করি, মাঝে মাঝে 

সতগ্রসঙ্গ করি, আর সকলে মিলিয়া তাহার গুণকীর্তন করি। তাহ। 

ঠিক। উপাসনা একত্রে হয়, তোমার কথাও হয়। কিন্তু আদরের 

হরির কি সাধ মিটিল? আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা 'করি, এমনি কৰে 
তোমাকে আদর করিলে, তুমি আদৃত মনে কর কি না? তুমি যখন 



পাশোয়াশী ১৪৩৭" 

মাথা নাড়িয়া বপিবে, তখন বিশ্বাস করিয়। বলিব, নাথ, কিসে তোনার 

আহ্লাদ হয় ? যখন ভক্তগণ দৌড়াদৌড়ী করেন, বলেন, কে মাকে ভাল 

দ্িনিষ আগে আনিয়া দিতে পারে? যখন ভক্তদের মধ্যে এইরূপ কথ! 

হয়, প্প্রেমের কুস্তিতে তুই জোয়ান, কি আমি জোয়ান, আয়, দেখি ।” 

মা, যখন তোমার ছেলেগুল এইরূপে হুড়াছড়ী করে, তখন তুমি, স্বর্গলশ্মি, 
স্বর্গ থেকে বল যে, এত দিনে আমার মনোবাঞ্জ। পূর্ণ হ'ল। তুমি চাও, 
অই প্রহর এই ছোড়াগুল এইরূপে আমোদে মাকে খুসী করে। ও 

ছোড়াট। একবার মার ঘে।ম্ট। খুলে হেসে কুতীকুনী; আর একট। পনের 

বার দেখিয়া তার পর হাসে। তুমি এইরূপ আমোদে বড় সুখী হও। 
ভাবুকের ভাব আর কত বণিব। বাহাতে তোমার সাধ মিটে, তাহাই 

করিতে দাও। যখন পাঁচ জনে বসিবে, তখন যেন মাকে লহয়। পুজা] 

করে। কে কাহাকে জিতিতে পারে, প্রেমে ভক্তিতে কে কাহাকে জেতে, 

এই সকল বিষয়ে পত্রীক্ষা করিব। মা-তে মত্ত হইয়া যাইব, এইরূপ আসল 

খেল! হউক । তোমার পালোয়ানদের মধ্যে মেহ সের! পালোয়ান, যে 

ক্ষমা করে, ঘে মাতে একেবারে ডুবিয়া রহিয়াছে, সেই সকল পালোয়ান- 
দের বাহির কর। রোজ রোজ ধুল৷ মাথিয়া, মাটি মাখিয়। তৈয়ার হউক । 

কুস্তি দেখিয়া লোক একেবারে আশ্চর্যয হইয়া যাইবে। হে নাথ, কপ! 

করিয়া এই আশীর্বাদ কর, অন্ত বিষয়ে বড় হইব, এ কামনা ত্যাগ 

করিয়া, মার প্রেমে বড় হইব, মাকে লইয়া ঝড় হইব, এই কর। বুথা 

অহঙ্কার দূর করিয়। ফেলিয়! দিব, মার কথায় নত হইব, মার ভাত খাইয়া 

বড় হইব, এই আশীর্বাদ কর। [ক--] 
শান্তিঃ শাস্তি শান্তি! 



১৪৩৮ গ্রার্থণ। 

পুণ্যে একত্ব 

( হিমাচল, সোমবার, ২৬শে ভাদ্র, ১৮৫ শক, 

১০ই সেপ্টেম্বর, ১৮৮৩ খুঃ ) 

হে প্রেমময়, হে পুণ্যময়, জীব যখন তোমার নিকট ভিক্ষ। চায়, সে 

যেন অসার বস্ত ন! চায়। তোমার সঞ্গে যদি কেবল ভালবাসার মিল হয়, 
'আমি তাহাকে যথেষ্ট মনে করি না। হে দীনবন্ধো, যদি বিশ্বাস করিয়। 

তোমারই হইলাম, কিঞ্ত তোমাকে অন্তরে তো পাওয়া হইল না। ভক্ত হই, 

প্রেমিক হই, মন্ত হই, বদি পুণ্যবান্ না ইই, শবে তোমার সঙ্গে প্রকৃত 

খোগ হইল না। যে তোমার মত, সে আসল তোমার, আর তুমি তাহার । 

তেলেতে তেল, জলেতে জল যেমন মিলে, তেলেতে জলেতে কখন তেমন 

হয় না। হাজার নিষ্ঠাই থাকুক, আর ভক্তিই থাকুক, তোমার সঙ্গে, 

তোমার পুণ্য স্বভাবের সঙ্গে মিশিয়। না গেলে, যোগ হয় লা। আমার 

কথা মিষ্ট, স্তব সুমধুর, আমার হাতগুল মার কাজ করে, তবু দেখ, শ্রীহরি, 
হই জনে ফাক। তোমার ক্ষমাতে আমার ক্ষমা, তোমার পুণ্যে আমার 

পুণ্য হইলে, যেমন ভিতরে মিশ খাইয়া বায়, এমন আর কিছুতে হইবে ন|। 
জীব যখন তোমার কাছে প্রার্থনা! করে, বলে যে, তোমার পুণ্য দাও, 

তোমার প্রেম দাও। আমি মার, ম! আমার, হহার প্রমাণ কই? 

তোমার স্বগাবট। আমাদের দাও। তোমার যে উজ্জ্রণ তেজ, এ তেজ 

আমাদের হউক। খুব কাল হহয়। ঢ,কিয়াছি তোমার মান্দরে, ক্রমে 

ক্রমে সুন্দর হইলাম, প্রকৃতি বদলাইল। দেবি, পুণাদানে ভক্রদলকে 

তোমার করিয়া ল৪। পুণ্য ভিন্ন অন্ত বিষয়ে ঘে তোমার সহিত মিলন, 

সে এই আছে, এই পাই। আমি আসল চ্শিধটি তোমার পা ধরিয়। 

চাহিব। তোমা মুখের তেজ আমাদের গায়ে লেগে লেগে চকচকে ক'রে 
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দিক। তোমার সহিত পুণ্যে 'এক হইয়া, যথার্থ একত্ব তোমার সহি 

স্থাপন করিব ' হে ভরি, অসার জিনিষ ছাড়িয়। দিয়, পুণা-ধনে ধলী 

হইব, তোম।র পুণ্যস্বভাব প্রাপ্ত হইয়। যথার্থ তোমার পহিত মিলিত হহব, 

এই আশীর্বাদ কর । [ক--)] 

শান্তি: শান্তিঃ শান্তি: । 

হদয়ুকুটার 

( হিমাচল, মঙ্গলবার, ২৭শে ভাদ্র, ১৮০৫ শক; 

১১ই সেপ্টেম্বর, ১৮৮৩ খৃঃ) 

হে দয়ার সাগর, হে আহলাদের সাগর, আমাদের বাহিরের ঘরে 

অনেক গোল, নান! উত্তেজনা, শোক ছুঃখ প্রবল হয়। আমাদের ভিতরের 

ধরে সে গোল তো নাই, সে নিকেতনটি অতি প্রশান্ত, স্থখের ঘর। যে 

এই হইটি ঘরের মর্শ বুঝিল, সেই পথ ধরিণ। পিতঃ, যে ভিতরের ঘরের 

সন্ধান পাইল না, তাহার কপালে সুথ কই 2 যেখানে বাজার বসিয়াছে, 

সেখালে কি শাস্তি পাওয়া যায়? অথচ, জনশি, সেই ঘরে আদৃখান! 

বাহিরের জীবন রাখিতে হইবে। হাত পা গুলো বাহিরে থাকিবে, আর 
প্রাণট! ভিতরে থাকিয়া তোমার সঙ্গে আলাপ করিবে। হে দয়ালু 
পরমেশ্বর, সেই আরামের ঘরটি, আদর করিয়| “দিল্ আরাম” যাহার নাম 

রাখিয়াছ, সেখানে আমাদের যদি থাকিতে দাও, তাহা হইলে বাহিরের 

উত্তাপ সহ করিতে পারি। রোগ শোকের জন্ত বাহিরের অন্ধ ভাগ 

রাখিয়। দিই, আর গতীর অন্ধ লইয়া তোমার প্রেমানন্দসাগরে ডুবিয়া 

থাকি। এ ভিতর ঘরের রহন্ত বুঝিলে, বাহিরের রোগ শোক মানুষ সহ 

করিতে পারে। বাহিরে কত পরীক্ষা, কত বিপদ, কত লোকের সঙ্গে 
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দেখ শুনা, রাস্ত। বাট, গাড়ীতে মানুষে পরিপুর্ণ, ঝাজারে গোলমাল, কখন 
সম্পদ, কখন বিপদ। আর বাই ফুকৃ করিয়া! তোমার ঘরের দরজা বন্ধ 

করিয়! বিলাম, একেবাধে চুপডাপ, নিস্তব্ধ, চতুর্দিকে একটি শবাও নাই, 
'একটি চিতিও আমিতে পারে না। কেবল দেবী সঙ্গে দেবীদাস বসিয়া 

যোগের মজ। করিতেছে! নিস্তব্ধ অবরুদ্ধ বাক্যে যাহার সাধন, তাহারই 

মজ!। হে ঈশ্বর, কোথায় ঝ স্বর্গ, কোথায় বা! নরক। হরি হে, প্রাণের 
ভিতরে নকলই আছে। এ বে দরঙা-বন্ধ ঘরটি, উহার ভিতর স্বর্গ । 

এই নীচের নরক ছাড়িয়া, সিড়ী দিয় এ উচ্চ স্থানে গিয়া, স্বর্গধমে 

পৌছিতে হয়। সংসারের কোলাহলপুর্ণ বাজারে না ঘুরিয়। ঘুরিয়া, গভীর 
হৃদয়কুটারে নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া, জীবনকে শান্তিললিলে মগ্র করিয়৷ দিই । 

হৃদয়কুটার মধ্যে আর গোল দেেখিব না, কোলাহল সহা করিব না, কেবল 

সেই শাস্তি ঘরে শান্তিময়ী জননীকে সঙ্গে করিয়া চিরশান্তি সম্ভোগ করিব, 

এই আশ! করিয়া, হে দয়াময়ি, তোমার শ্রীচরণে বার বার ভক্তির সহিত 

প্রণাষ করি । [ ক--] 

শি শান্তি শাি। 

শচ্ছেছ্য যোগ 

( ভিমাচল, বুধবার, ২৮শে ভাদ্র, ১৮০৫ শক; 

১২ই সেপ্টেম্বর, ১৮৮৩ খুঃ) 

হে দীননাথ, হে অনন্তর্দেব, তুমি যে, শুনিয়াছি, স্থায়ী 'আর সকলই 
অস্থায়ী। লোকে বিপরীত বুঝিণ, কীর্দিল। সংসার রহিবে না, ধন 
রহিবে না, আর কোন পৃথিবীর মায়। থাকিবে না, এই বলিয়৷ সংসার 
কাদিল। আমর! বলি, অপার রহিবে ন! মানে, সয়তান থাকিবে না, 
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পাপ থাকিবে না, থাকিবে কেবল তুমি। তুমি স্থায়ী, উহারা অস্থায়ী। 
উহাদের সঙ্গে অসার আমোদের সন্বন্ধ। তোমার সঙ্গে অনন্ত কালের 

সম্বন্ধ। পৃথিবীর লোকে বলে, 'ধুইলে পাপ যায় না, কিন্তু ধুইলে হরি 
যায়” হব্িকি একটদাগ? এ অপমান শুনিয়া ছুঃথখ হইল। আর 

পাপ কি একটা মনের ভিতরে কাট সেঁধিয়েছে যে, হাজার ধোও, যাবে 

ন।? প্রেমন্বরপ, তোমার নামে এ অপবাদ ভন্তজনে কি করিয়া সহ্্ 

করিবে? আমি যদি তোণার বথার্থ ভক্ত হই, তাথ! হইলে বাম হাতে 

পাপ মাখিয়া, জন ঢালিয়া। দেখাইতে হইবে পুথিখীকে ডাকিয়া, যে, এই 

দেখ, জল দিণাম, মুছিন্ গেল। ডান হাতে হরিকে মাথাইয়া সমস্ত 

সমুদ্রকে আনিয়! ধুইব, বলিব, দেখ, পুথিখী, হবি আমার তো গেল ন।। 

হরিপ্রেম আমায় কামড়ায়, হাড়ের ভিতরে গ্রবেশ করে, বাহিরে ধুইলে 

কিছু ভবে | এই দেখ, য় তান ঘরে ঢকণ, এক কু দিলাম, কোথায় 

গেল। দয়াপিন্ধো, এই হইল শাস্ত্রের সার। আর এটি পাপী জগতের 

পক্ষে নববিধানের সত্য। সমুদ্র চেষ্টা করিয়াছে, সমস্ত গল দিয়। হব্সিকে 

ধুইয়ে ফেলিতে, কিন্ত কিছুতে পারিল ন। | আমার হরিকে কেহ আর 

তাড়াইতে পারিবে না। আমার শরীরটি লবণরাশি। হরিরস একটু 

ঢুকিয়া৷ সমস্তটাকে সিঞ্ত করিয়াছে । এক তাল চিনিতে একটু জল 

ঢাপিয়া আস্তে আস্তে দেখিতেছি, শিরে গেল, শ্ারুতে গেল, মাংলে গেল, 

হাড়ে গিয়া ঢুকিল। কে ইহাকে তাড়াইবে? লাগিয়েছ বখন, তখন 

মলিয়াছ, রসিয়াছ, ভিগিয়াছ। এক বার রপিয়াছ, আর শুকাহবে ন।। 

সমস্ত ধুহয়। যাইবে, কিন্তু হরির সঙ্গে থে বাধন বাধিয়াছি, তাহা আর কথল 

যাইবে না। হরি আমার ছাড়ে না। এমন গাঁট বাধিয়। যায়, কাটিলেও 

কাটে ন|। হবি, তুমি অনন্তকাল স্থায়া। আর অন্ত সমস্ত অসার। 

এইটি দেখাও জীবনে । অনিত্য অনার পাপ যত, লকলই চলিয়। যাইবেই 

১৮৪ 
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যাইবে, ইহ! বিশ্বাস করিয়, হরিবান্ধব যে আমার চিরবান্ধব, ইহ। জানিয়া, 

চিরকালের মত নিত্য যোগানন্দে মগ্ন হইয়া থাকিব, দয়াময়, অনুগ্রহ করিয়া 

আমাদের এই আশীর্বাদ কর। [ক--] 

শাস্তি: শাস্তিঃ শাস্তিঃ ! 

মার হাসি দর্শন 

( ভিমাচল, বৃহস্পতিবার, ২৯শে ভাদ্র, ১৮০৫ শক, 

১৩ই সেপ্টেম্বর, ১৮৮৩ খৃঃ) 

হে দয়াসিন্ধো, ইহকাল পরকালের প্রচুর ধনসম্পত্তি, মানুষ যখন নাবে, 

তখন তুমি উঠ। যখন মানুষ কাদে, তখন তুমি হাস। যখন মানুষ ছ:ঘী 

হয়, তথল তুমি এশ্বর্যয দেখাও । বখন মানুষ নিঃম্ব, তখন তুমি সর্বস্ব। 
ও ন! দমিয়। গেলে, তুমি জোর করিতেছ না। এখন একজন অভ ক্র, 
ভাবুক নয়, জিজ্ঞাস। করিল--ভগবানের এ কি রীতি? আমাদের সঙ্গে 
এত চটাচটি ? ভাবুক বলেন, তুমি যখন ন্ুস্থ, তখন আর ভগবান কেন 
স্থস্থৃতা দেখাইবেন। তোমার কাদির! কাদিয়া অষ্ট প্রহর গেল, তখন 

হানিয়। হানিয়! ম! লক্ষ্মী নাবিয়। আসিলেন। নববিধান বুঝাইয়া দিলেন, 

মানুষ, তুমি নিরাশ হইও লা। ছুঃখের সময় মানুষ ভাবে, ভগবান কত 

দুঃখী । আপনি রাগে, তোমাকে রাগী ভাবে। ভাবুক জনের ঠিক 
উল্টা । যে দিন যেট। অভাব হইয়াছে, সেই দিন তুমি সেট। দিবে, এই 
হইতেছে পরিত্রাণের কথ।। আমি যখন খুব দমিয়। যাইব, তুমি বুকের 

উপর দ্ীড়াইয়! এমনি নাচিবে যে, খুব চাঙ্গা! করিয়। দিবে । তুমি যদি 

আমাদের হুঃখের দিনে দুঃখী হও, তা" হলেই আমাদের মহ। মুস্কিল। 

চতুর হরি, ঢের বুঝে তুমি কাজ কর। ছেলেকে ছুঃখের সময় সাম্সাবে 
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কে? হানি মুখ দেখিয়ে সুখী করবে কে ছেলেকে? আমি কাদি, 

তা'তে ক্ষতি নাই, কিন্তু দেখে, তোমার মুখচন্দ্রে কোটি চন্দ্র হারে দেখে, 

যেন সকল দুঃখ ভূলে যাই। হাসি মুখখানি যেন কখন মলিন ন৷ হয়। 

মার সহান্ত বদন বিষঞ্জ জনের আরাম । তুমি হাসিলে আমর! হানি, বাড়ী 
হাসে, ঘর হাসে, দেশ হাসে, সকলেই হাসে। যে দিন রাত্রি তোমার 

মুখের হামি দেখে, তার বুঝি রোগ হয়, ছুঃখ হয়, কোন ভাবন৷ বুঝি তার 

থাকে? আশীর্বাদ কর, যেন সকল সময়ে তোমার হাসি মুখখানি দেখে, 

সকল দুঃখ বিপদকে ভূলে থাকিতে পারি । কমলে, হান্তবদন দেখি, 

তোমার মুখে চবিবশ ঘণ্ট। হানি দেখে হুঃখে হেসে ফেলিব, এই আশ! 

ক'রে, জননি, তোমার শ্রীচরণে ভক্তির সহিত আমরা সকলে বার বার 

প্রণাম করি। [ক--] 

শাণ্তি: শান্তিঃ শাস্তি: ! 

অকাট্য যে।গ 

( হিমাচল, শুক্রবার, ৩০শে ভাদ্র, ১৮০৫ শক) 

১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৮৮৩ থুঃ) 

দয়াময় যোগেশখর, তোমার কাছে কোন প্রকার ফাকি চলে না। 

এ যে তোমার নেহস্বরূপ একটি স্বরূপ আছে, মানুষ উহাকে হজ মিগুলি 

মনে করে। হাজার পাপ করুক, আর তুষ্ষম্মই করুক, ভাবে, তোমার 

ন্েহ তাহাকে ক্ষমা! করিবে? কিন্ত মানুষ ভাবে না যে, হরির খুব সুশ্ষু 
বিচার, একটু অন্তায় সহা করিতে পারেন না। সংসারের গোণমালে 

গৌঁজামিলন দিয়! ব্বর্গে চগগিয়! যাইব, ইহা! সকলের চেষ্টা ; ইহাতে, ঠাকুর, 
বড় বিষফল ফলিতেছে। তোমার ইন্দ্রিয়াতীত যোগরাজেো ন! গেলে, কিছু 



১৪৪৪ প্রার্থন! 

হইবে ল। যোগের নিয়ম যে, চক্ষু কর্ণকে নীচে রাখিয়া একেবারে উপরে 
উঠিতে হইবে । ম! হইয়া স্তনের হুগ্ধ দাও, তাই খাইব, আর গুরু হইয়। 

শক্ত উপদেশ দিবে, তাহ! লইব না? পৃথিবীর উপরে দশ হাত উঠিয়া 

আকাশে বাড়ী করিয়া, উপাসন। প্রার্থনা করিব। মেছোহাটার সম্মুখে 
বঙিয়৷ যে উপানন! করিব, তাহা হয় না। চিন্ময় হরি, আমি এই মুর্তি 

দেশে তোমায় কেমন করিয়া দেখিব? এই শব্দের দেশে তোমার চিন্ময় 
বাক্য কি করিয়। শুনিব? প্রাণেশ, নিভৃত নির্জন স্থানে, কাতর প্রাণে 

একখানি আসন দাও; তাহা হইলে চিৎ দিয়া চিৎ টানিব। চিতের বশি 

দিয়া চিতের মাছ ধরিব। ভক্তি-মাথান আনন্দের চরণখানার উপর 

ফেলিব। এখানে গৌঁজামিলন চলিবে ন|। বদি বাজাতে বাঙ্জাতে তার 

কাটিয়। যায়, একেবারে বেলয় অরমিক বলিয়া বিবেক তাহাকে খুব 

ধম্কায়। এদেশের লোকদের আর গুণের কথা কি বলিব। যাহারা 

বন্ধু বলেন, বাহার যোগ সাধন করেন বলেন, তাহারাই তে। তার কাটেন; 

খুব যোগে বসিয়াছি, দিলেন তার ছিড়িয়।। হরি, তোমার ঘরে লোহার দরজ। 
বন্ধ করিয়। হরিরস পান করিব। মুর্তি নাই যাহার, মাটি ধরিয়। পাইব কি 

করিয়।? আমার প্রাণ প্রাণকে পাইবে, আমার জ্ঞান জ্ঞানকে পাইবে, 

আর মামার প্রেম প্রেমকে পাইবে। আর যেন এই ছোট খাট, পাচ 

মিশলে সংসারে থাকিয়া না ঠকি; কিন্তু একেবারে চিদানন্দধামে গিয়া, 

অকাট্য যোগানন্দে মুগ্ধ হইয়া, তোমার শ্রীচরণতলে চিরদিনের জন্য বন্ধ 

হইয়। থাকি, হে দয়াময়ি, মন্ুগ্রহ করিয়া তুমি আমাদের এই আশীর্বাদ 

কর। [ ক--] 

শাস্তি শাস্তিঃ শাস্তি! 



পিদ্ধি ১৪৪৫ 

সিদ্ধি 

( হিমাচল, শনিবার, ৩১শে ভাদ্র, ১৮০৫ শক; 

১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৮৮৩ খুঃ) 

দয়াল প্রীহারধন সমক্ষে কথ। কহি। বধাহাকে ভালবাসি, থাহাকে 

প্রাণ দ্বিলম, তাহার সঙ্গে কথ। কহি। হরি, নিদ্ধির আর কত দুর? 

চিরকাল কি মানুষ সাধন করিবে? এজন্সকি সাধনেই শেষ হইবে ! 

সিদ্ধিকি পরলোকে ? এখানে সিদ্ধপুরুষ কি হওয়া যায় না? পথযাহ। 

ধরাইয়াছ, সে বে সৌভাগ্যের পথ। এ পথে যে মার অনেক £প্রমলীল৷ 

দেখিলাম। এ যে বড় সুখের পথ। কত ফুল ফল, কত নৃতন মানুষ, 

এ পথ দেখিয়া অবাকৃ হ্ইয়াছি। কেন ঢাক। ছিল নববিধানের রাস্তা? 

এ আনন্দের যোগের পথ কেন এত দিন খোলে নাহ 1 মন, বল তোমায় 

হরিকে যে, আহা, কি পথে এনেছ, ঠাকুর। কেবল শান্তি। স্বর্গ মণ্ডের 

আব প্রভেদ রহিল না। ঈশ্বর, মনে হয় যে, এই সিদ্ধির পথ। হে 

মাতঃ, করযোড়ে এই নিবেদন করি যে, পিদ্ধপুরুষ কর। যোগে সিদ্ধ, 

ভক্তিতে, পুণ্যেতে, বৈরাগো সিদ্ধ, মত্ততায় সিদ্ধ; অচল অটণ পাহাড়ের 

মত আর নব না। কাঁচ। থাকিলে স্থথ নাই। “আন উপাসনা হইল, 

কাল যদি এত ভাল ন৷ হয়? বন্ধুর! সব্বদা এই কথ। বলেন। “কাল্কে 

তে। পাপ করি নাই, আজ আবার পাপ করিতেছি ?” সিদ্ধপুরুষ করিয়। 

দাও। মা আমার, আমর! মায়ের, এমন অবস্থায় হপয়কে বরাখ। যে 

পথে এসেছি, থামিব না। হাসিতে হাসিতে কেবলই দৌড়াইতেছি, বৈকু্ 

দেখিতেছি। এ যে আমার মার বাড়ী। এই যে মামার মার বাড়া। 
এই যে ভক্তের সব খেল! করিতেছেন। মজায় আছেন মজার লোক! 

অসিদ্ধ একটাও নাই। যে পে মানিয়াছ, এই সিদ্ধির পথ । মা, যেন 



১৪৪৬ গ্রার্থন। 

ফিরি ন! অসিদ্ধ হুইয়া। সিদ্ধ হইবই হইব। বন্ধুদের বল, “সাধনই 
কর্, আর যাই কর্, সিদ্ধ না হইলে আর কিছু হইবে ন।1” মা, বুঝাইয়া 
দাও যে, উহাতে শাস্তি নাই, সিদ্ধি নাই। উপাসনাকে বন্দী করিয়। 

রাখিব। উপাসনা, বল্ যে, এক দিনও আমায় ছাড়বি না, বল্। সঙ্গীত 

বহ্ষদাধনও, বল্, এক দিনও আমায় ছাড়বি না। মা, এ কয়েকটাকে 
আমি একেবারে বন্দী করিয়! লইব। রব, প্রেমাদ, ছেলে বেলাই 

কেমন সিদ্ধ হইলেন! বুড়র। ছেলে ঞ্রবটাদের কাছে লজ্জায় মাথ। হেট 

করিলেন। মাথায় হাত রাখিয়৷ আশীর্বাদ কর, যেন আমি সিদ্ধ হই। 

আমি আর কাঁদিব না। নির্ভয় হইব, যম আাসিলেই তাহার দাড়ী ধরিয়া 

নাড়িব, বলিব, খাসের প্রজাকে ধরিও ন1; তাহাকে ভয় দেখাইব। একট! 

দল, সিদ্ধ গৌসাই, হরিপ্রেমে মত, আহা কি ম্থন্দর দূত! এমন একট। 

দল যদি পাই, খুব মাথায় করিয়! নিয় নাচি। এই সাধ, মা, এই সাধটা 
থালি বাকি রহিয়াছে । নিদ্ধ হইব, আর বান ডাকিবে, আর চারদিক 

প্রেমের জলে ডুবাইয়া৷ দিব। তার বল্বে, আমর! হুঃখী হ'ব, আমি 

বলিব, আমি থাকৃতে তা+ হ'বে না। সকল ঘরে প্রেমের বান, সিদ্ধির বান 

ডাকৃবে। আর সাধনের চঞ্চল অবস্থায় না৷ থেকে, “সিদ্ধেশ্বরী পসিব্ধেশ্বরী” 

এই নাম জপ করিতে করিতে শমনকে ফাকি দেব, মৃত্যুর দরঙগায় 

চাবি দেব; কেবল হরিপ্রেমে মাতোয়ার! হইয়া চিরলিদ্ধি লাভ করিব, 

ম! দয়াময়ি, দয়! ক'রে মাথায় হাত রেখে আমাদিগকে আজ এই 

আশীর্বাদ কর। [ ক--)] 

শান্তিঃ শান্তিঃ শাস্তি:! 



পাখিপ্রতার্পণ ১৪৪৭ 

পাখিপ্রত্যর্পণ 

( হিমাচল, ববিবার, ১ল! আশ্বিন, ১৮০৫ শক) 

১৬ই সেপ্টেম্বর, ১৮৮৩ খুঃ ) 

হে ভক্কের হরি, বড় লোক হইলে পাখী পোষ। রোগ হয়। ঈশ্বর, 

তোমার মত বড় লোক আর কে? সৌশীন আর কে? রসিকতা তোমার 

ঘরে যেমন, সৌথীনের বাটা তোমার বাটী যেমন, এমন আর কোথাও 

নাই। তুমি তে। পাখার বাবসায় কর লা, কিনিয়। বেচ না; কিন্তু কিনিয়। 

পোষ! তোমার মামোদ | দেখিলাম, পাখী উড়াইয়। লইয়। বাও গৃহস্থের 

বাটী হইতে, আর ফিরাইয়। পাও না। ঠাকুর, আমার পাখী ফিরাইয়। 

দাও। অন্তায় হইবে। তোমায় চুরির দাবি দিব । রাখিও না। তোমার 

কাণ নাই, নিরাকার কি না, শুনিতে পাও না। ভাল কথা জ্ঞানের 

কাণে কিন্তু শুনিতে পাও । চন্মকাণ নাই, মন্দ কথ শুনিতে পাও না। 

আমি কাদি, বলি, “আমার পাথী কে নিলে, ফিরিয়ে দাও, ছেড়ে দাও*। 

কেহ শুনে না| মনে করি, জোরে হইল লা, ভুলাইয়া দেখি । ছোল৷ 

দিলাম, ছুধ কল! দিলাম, সকল দিলাম। স্বর্গের দরজার কাছে গিয়! 

বলি, “আয়, পাখী, আয়, কোথা গেলি আমার হৃদয়ের ধন, আয়, ছুধ কলা 

থা। আয়রে,পাখী, পালিয়ে আয়, খাবার লোভে দৌড়ে আয়।* কোথায় 

হাজার পাখীর মাঝে আমার পাখী মিলিয়াছে, জবাব পাইলাম ন|। দিন 

গেল, বর্ষ গেল, মাস গেল, পাখী এল ন!। হরি চোখ,_পিঞ্জরের পাখী চুরি 

কর? মানুষ বেঁচে থাকিতে পাখী উড়াও? তোমার ত! ভাল দেখায় না। 
তোমার ভাবন। কি? তোমার ঘরে কত পাখী। তোমার হাত ঝাড়িলে 

যথেষ্ট) তোমাঞ্ন ভাবন। কি? তুমি আবার শিকারীর মত পাখী ধরিয়। 

বেড়াবে? লোকের বাড়ীতে গিয়া ভাল দেধিয়! ভুনাইয়। লইবে? স্বভাব। 



১৪৪৮ গান! 

লোকে বলে, পাপী কোন মতে পাপ ছাড়ে না। ভগবানের স্বভাব ভাল, 

তিনিও ছাড়েন না। ধুইলেও যায় না, মুছিলেও যায় না। আমার 

পাখীটাব্র উপর আমার বিশ্বাস ছিল। আমার কথা শুনিত, আমার 

তোতা অনেক বুলি বলিত। আমার শালিক আমার শেখান কথ! শুনিত। 

যোগ শিখিয়। অবধি খারাপ হইয়া! গেল, আর আমার কথা শুনে না। 
আমি বপি, বল্ “দংসার', সে বলে “হরি” । আমি বলি, বল্, আমি তোর 

মনিব, সে বলে, “আমার মনিব চিন্তামণি' । আমর পাখা, তুই কি মার 

সে খাবার পাবি? ন্বর্গে কি ছোল। আছে? কে আদর করিবে? 

পাবি না, মনেও কিন না। দেবি, মামি বণিতেছি, পাখা শুনে না। 

গ! ঝাড়িতেছে, গ্রাহও করে ন।। সেখানে গিয়। অধিক কিন্তু উহার 

লাবণ্য বাড়য়াছে। বুঝিয়াছি, জায়গায় গিয়াছে । আমার তে নয়, 

পরের পাখী পুষিয়াছিলাম। পরখাম্ম। আর জীবাত্ম।। এবার বুঝিয়াছি। 

যাহার ধন তাহা কাছে। স্বর্গের গাছে. পরমাস্ব! বড় পাখীর কাছে 

জীবান্বা! ছোট পাখী, তুমি ঠোটে করিয়া উহাকে খাওয়াইতেছ। ও আর 
আমার কথ। শুনে না। বুঝিয়াছি, যত দিন পৃথিবীর কাদ। পাখা খায়, 

ততদিন সে কথায় ভুলে। একবার শ্বর্গের ফল খাইলে, আর কি সে 

ইহ] চায়? চিদ্দাকাশে যে উড়িয়াছে, সে কি আগ নামে? কিখাও- 

যাও? যোগ-ফল? উহাতে নাকি নেশ। হয়? পাখা প্রমত্ত হইয়া 

গিয়াছে । হরি, বোগ-ফল কি? কি খাওয়াইলে? এত দিন তে। 

এমন হয় নাই। আগে বাইত, গান টান গাইয়। বেড়াইয়। চেড়াইয়। 

আবার সাবেক ছোল। কলার লোভে আমিত। পাখাট। ছুই দ্িকই 

। ঝাখিত, উত্তরে দক্ষিণে ছুই দিকে উড়িত। .. উর্ধগতি ছিল, অধোগতিও 

ছিল। এখন আর এক রকম হইয়া গেল। এক্ষের মুখ দেখিয়৷ কেমন: 

হইয়! গেল। আমি মারিনি, ঠাকুর, তবু মব্রিয়াছি। আমার মন যদি 
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স্বর্গে রহিল, তবে আর বাকি কি, ঠাকুর ? যদি ধরিয়াছ, তবে আর ছাড়িও 

না। আর প্রায় আমার কথাতেই কি ছাড়িবে? তুমি লোতা। কিন্ত 

এমন রোগ! পাখীটাকে হাতে করিয়া ঝেড়াও কেন? যোগী পাখা, ওক্ত 

পাধী, কত পাখী আছে। ওট| নিয়েছ কেন? ঠাকুর, কত পাখা 

ধরিয়াছ? তোমার বয়স তে। অনেক হইয়াছে । কত প্রাণপাখী উড়াই- 

য়াছ? প্রাণপাখী যাক। থাচায় খাঁচায় তে মিলিবে না, পাখীতে পাখীতে 

মিপিয়াছে। গান শুনিতেছে। আমোদে বলিতেছি, কি মজা ভইল। 

আগে কি ভয়ানক অবস্থায় ছিলাম! সংসারের পচ। খানার ধারে হুর্গন্ধে 

মররিতাম। এখন কেমন মজা । মা, বেশ কর্িয়াছ। তবে আর 

ছাঁড়িও না। মা, তোমার হাতে পাখী থাকে ভাল। এঁহাতে পাখা 

থাকে ভাল। এর হাতে পাখী যে দিন বলাও, সে দিন পাখার দফা! শেষ। 

আমি পাখা, যোগ তো ফুরাইয়াছে, এবার আয় না। পাণী বলে, 

“আর না, আমি তে। তোর নহ। আমি মার, ম! আমার ।” 

আচ্ছা, পাখী, থাকৃ। তুই থাকিলে আমার থাকা। যোগকপ খাও, 

মার কাছে গান শিখ, আর চাই না। তবে দেখিতে চাই, এমন 

ক'রে কটা পাখী উড়ে। দেহ-ধাচাকে ফাকি দিয়া, প্রাণপাখী 

ফুডুং করিয়। উড়িল, মার মার মুখে হাগপি এসেছে; আর পাখার! 

আমোদে মাজয়া গিয়াছে । হইপ ভাল, এখানে থাকিয়। কণ্ট পাহত, 

এ তে। বেশ হহ্ল, বেশ মার কাছে থাকবে, মাঞ্ন হাতে খাহবে।, 

এখানে পচ! পোকা খাওয়াইতাম, সোণার পাখীকে বিষ খাওয়াই- 

যাছি। মা গো, আর নিধ্যাতন করিব না। তোমার পাথাকে আস্তে 

আস্তে তোমার হাতে সমর্পণ করিয়া! নিশ্চিন্ত হই। মা, তুমি তোমার 

পাখাকে হাতে বসাহতে ভালবাম। তোমার কোমল হাতে পাখীকে 

বসাইয়া দিব, মা, তোমার ধন তোমাকে দিয়! চিরন্থা হইব, এহ আশা 
১৮৭ 
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করিয়া, সকলে মিলিয়৷ ভক্তির সহিত তোমার শ্রীচরণে বার বার প্রণাম 
করি। | ক] 

শাস্তিঃ শাস্তি: শাস্তিঃ! 

জড়ে হরিদর্শন 

( হিমাচল, সোমবার, ২র। আশ্বিন, ১৮*৫ শক; 

১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৮৮৩ খৃঃ) 

হে দয়াময়, হে চৈতন্যময়, জড়েতেই মাতিলাম, জড়েতেই মজিলাম। 

জড়াতীত হব্সিকে তবে আমর। কিরূপে পাইব? হরিদাস হইবে যে, 

জড়দাস হইল সে? কেন এ বিড়ম্বনা? হরিছ্বার বন্ধ করিয়। দেয় এই 

জড়। তীর্থযাত্রী সকলেই ফিরিল, কেন না জড়, অসার অপদার্থ, হরিদ্বার 

রুদ্ধ করিয়াছে। এ আমার সাম্নে হরি, মধ্যে জড় আড়াল করিয়। 

ফেলিয়াছে। সে জন্ নিবেদন যে, যাহাতে একাকার নিরাকার হইয়া 

যায়, এ চক্ষু যাহাতে সাকার দেখে না, ছৌঁয় না, এই কর। তাহ। ন! হইলে 

তোমার ম্পর্শমণি নাম কি করিয়। হইবে? সোণার পাহাড়ে সোণার 

হরি দেখিয়া শুদ্ধ ও সুখী হইব। জলে সোণ। চকু চকু করিতে লাগিল, 

তার উপর আমার হরি বিগ্কমান। ফুলের পাপড়ি সোণ। হইয়। গেল; 

স্র্য্যে সোণা, চন্দ্রে সোণ।। কাহার লোণ। 2 হার সোণা, চিন্ময়ের 

চিন্ময় সোণা। আমার হরির রংএ জগৎ টুকটুকে । তাহা হইলে আমার 

সব হইল। এখন এমন অসার পাথরের সংসার, তাহাও ভক্পরিতোধ 

হইবে বলিয়। ন্বর্ণময় হইয়। গেল। এত চেষ্টাতেও উপদেশ সফল হয় 

ন|। যে জড় বুদ্ধি, তা থাকিতে চিন্ময় বোধ তে! হইবে ন। প্রকৃতির 

ভিতরে, মা, তোমায় ভাল করিয়া দেখি। আমাদের কাছে জড়ের জড়ত্ব 
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যেন আর না থাকে। উর্ধে শক্তি, বামে শক্তি, চহ্রাদ্দকে শর্রি, মত জড় 

'আর নাই। নিব, পচা, ছূর্গন্ধ জড় আর তোমার কৃপায় রহিল ন৷ 

কিছু। ধকলে হরিনামে হিরণ্মর হইয়া যাইতেছে, আমাদের প্রিয় হরির 

নামে মাটি সোণ! হয়, এ যদি দেখিতে পাই, আর দেখাইতে পারি, তাহ। 

হইলে অলৌকিক হয়। আমাদের জড় তনুকে সুবর্ণ, জড় সংসারকে 

স্বর্ণ করিব, সমস্ত জড়ের মধ্যে তোমাকে দেখিয়। শুদ্ধ এবং ঘথাথ স্থথী 
হইব, মা, দয়! কর্িয়! আমাদের এই আশীর্বাদ কর। [ ক--] 

শান্তি: শান্তি: শান্তিঃ। 

নিত্য বসত 

( চিমাচল, মঙ্গলবার, ৩র! আশ্বিন, ১৮০৫ শক 

১৮ই সেপ্টেপ্বর, ১৮৮৩ খু) 

প্রেমময় হরি, নিতাযকালেপ হরি, কে আমার নিতা, কে অনিতা, 

আমি যেন তাহাই ভাবি। আমার পৃথিবীতে কাজ লাই, সংসারে কাজ 

নাই । গুরো, কপ! করিয়! আমাকে, কে আমার শিত্য, আর কে অনিত্য, 

বুঝাইয়। দাও। হরি, আমার নিত্যধন, তোমাকে প্রেম করিণে আমার 

মরণ নাই। তোমার সহিত চিরকাল থাকিব, ইহার চেয়ে আমি মার কি 

চাহিব? পিতঃ, সন্তানকে তুমি নিত্যধন দিয়! সুখী করিতে চাও, শামর। 

অসারেতে এত প্রেম দিতে চাহি কেন? নির্বোধ বুদ্ধি মনে করে, এ 

বুঝি চিরস্থায়ী। মিথ্য। মিথ্য। পাঁচ দিনের আলাপে কি দরকার আমার ? 

মামি কি বাজারে জিনিষ কিনিতে মাপিয়াছি? আমি আনিয়াছি 

মহাজনের দেশে যাইব বলিয়া; পথে ছুই ঘণ্ট। গাঞ্জা থাইলে কি হইবে? 

নিভা স্ত্রী, নিতা পরিবার নিত্য দল আছে কি? যদি না থাকে, 
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তুমি তাহাই হও। তুমি আমাকে নিত্য মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছ। আমি 

যদ্দি ইহা আমার ধর্ম, ইহ! আমার কর্তব্য বলি, এট। কেবল মায় ঢাকিবার 

কৌশল। আমার যাহা, তাহাই নিত্য, আর যাহা আমার নয়, ফু দিলে 

উড়িয়া! যায়, তাহা অনিত্য। আমি কি এতই নির্বোধ যে, বুদ্ধের বুদ্ধি 

লইয়া বাতাসের সঙ্গে প্রেম করিব--যে বাতাস এই আছে, এই নাই ? 

হরি, সকল বস্ততে নিত্য আছে। আপনার সংলারের ভিতরে নিত্যধর্ন 

আছে, আবার উপাসণার ঘরে অনেক অনিত্য আছে। (উপাসন! যদি 

চণিয়। যায়, এই ভক্তিভাব যদি উপে যায়, এই মাতৃরূপ-দর্শন যদি কাল 

না হয়। ) নিত্য করিয়। লইতে পারিলে সকলই নিত্য । কতক্ষণ লগে, 

ম1, সংসারকে নিতা করিতে? তোমার সংসার করিয়। দিলে নিত্য 

হইল। আম্মাম় আত্মায় মিলাইয়! দিলেই তোমার হহয়া যায়। কিন্তু 

মরা মানুষ তাহা চায় না। ভক্তদের মধ্োেও অনেকে তাহা চায় 

না। ফরব-মন্্রসাধনের বাঘাত এই | নিতা ছুইব, অনিতা ছুহৰ 

ন1।। সামাগ্ত কর্মের ভিতবে নিত্য ফল আছে । যাহা আছে, আর 

পরে চলিয়া গেল, সেস্বপ্নের সঙ্গে, মা, এ জন্মে বেন সম্বন্ধ না হই। 

নিভাবন্ধো, চিরবন্ধো, দয়া করিয়া এবার, নিত্য কি, বুঝিতে দাও। 

তুমি বলিয়াছ, চিরকাল কাছে থাকিবে। সংসারের কেহ তো 
এমন কথ! বলে না। নে মাদপ মার তকে কণ্রে, কবল তুমি 

কর। তুমি কি না কুঁড়ি ত্রিশ বৎসর পাগন করিলে খলিয়। আদর 
চা না। আর তোমার কগাটা ঘি আর কেহ বলে, তাহ। 

হইলেই সে নিত্য ভইল। সকল বস্তর ভিতর থাকিয়া নিত্য সম্বন্ধ 

বাহির করিতে দাও। নিত্য কালের শোগ যেন তোমার সঙ্গে 

রাখিতে পারি। যাহা কিছু শনার, তাহার ভিতর থাকিয়া, প্রেম ভক্তি 

নিতা স্মন্ধ বাহির করিয়'। তোমার সহিত নিতা বুন্দাবনে চিরম্থথে 



দিবারাত্র হরিকীর্তন ১৪৫১ 

থাকিব, ম! দয়াময়ি, অনুগ্রহ করিয়া আমাদের আঙ্গ এই আশীর্বাদ 

কর। [ক--] 

শাস্তিঃ শান্তি শাস্তি! 

দিবারাত্র হরিকীর্তন 

( হিমাচল, বুধবার, ৪ঠ1 আশ্বিন, ১৮৭৫ শক 

১৯শে সেপ্টেম্বর, ১৮৮৩ খুঃ ) 

হে মঙ্গলময়, হে প্রণতসখা, তোমার তো ইচ্ছা যে, অনস্তকালের 

দিকে আমাদের টানিয়া লইয়া যাও। কালের দেবতা) কালে ক্রীড়া করে 

ছুই দিনের জগ্ত। কালাতীত দেবত। খেল! করেন চিরদিনের জন্য । নাথ, 

পুফরিণী হইতে টান নদীতে, আবার মাছ বখন বড় হয়, তাহাকে ফেল 

তখন সমুদ্রেতে। কখন তাহাকে ছোট হইতে দাও না। ক্রমেই 

সে ্সনন্তের দিকে চলিল। পাঁচ মিনিটের উপাসনা ক্রমে স্থথের লোভে 

দশ মিনিটে, এঞ্মে আবার হু ঘণ্টায় দ্রাড়াইল। তবু সে সময়ে বন্ধ। 

লয় সমস্ত দিন তোমার উৎসব কপ্সিলাম, রাত্রি ১১টার পর তে থামিল। 

লোভী মন শেষে সমস্ত দিনের উৎ্সবেও তে। সন্তষ্ঠ হইল না। তখন মন 

বলে, আমার দেহের সঙ্গে কি সম্বন্ধ? বত শক্তি অন্তরে, হহারা তে। 

সকলে তোমার সন্তান। আমার দৃষ্টিশক্তি, চিন্তাশক্তি, বিবেচনাশকি, 

এ সমুদয় শক্তি তোমারই কন্তা। এর! কেন তবে অনন্তমন্ত্রে দীক্ষিত 

হইয়া, অনলস হইয়!, দিবানিশি হরিনাম করিবে না? হরিকীর্তন কি 

আর বন্ধ হয়, ভক্তের বাড়ীতে? বিবেকের দল একট, চক্ষের দল 

একট।, কাণের দল একটা এই রকম ক'রে গোটাকতক দল ক্রিয়া, 

কেন দিবানিশি যাহাতে হরিনাম কীর্তণ হয়, তাহারই বন্দোবস্ত হয় না? 



*৪৫৪ প্রার্থনা 

বে হরিনাম কাণে লাগিয়াই আছে, সেই হব্িনাম শুনিব। গা-ময় হরিনাম 

করিয়৷ দাও। ভিতরে সমস্ত প্রকৃতিটাকে হরিনামের করিয়া দাও। 

প্রক্কৃতি সর্বদা অমুতবচনে আমার ভিতরে মধুরম্বরে হরিনাম করুক। 
সে তে! খারাপ নয়, মবিশ্বাসিনী নয়। মাঝে মাঝে আমি একটু কীর্তন 

করিব। তোমার এই যে শক্তিগুলি, এর! তোমার খুব ভক্তের অনুগত । 
এই কীরন্তনের দলটাকে যদি নিযুক্ত করি, তাহ! হইলে নিত্য গৃহে হরি- 

কীর্তন হয় । মানা করিলে ইহার শুনিবে না। মা, আমার পয়স! নাই, 

কীর্ত,নেকে নিযুক্ত করিতে পারি না। তুমি যদি টাক] দিয়া নিযুক্ত 
করিয়। দাও, সমস্ত দিন রাত্রি হরির নাম কীর্তন হয়। তাহা হইলে 

দেহট। তরিয়। যায়,” আর আমার হুঃখ যন্বশা সব চলিয়। মায়। এই 

পায়ের নথ থেকে মাথার চুল পধ্যন্ত যত শক্তি হরি হরি বলিতেছে। 

মনের যত কিছু শক্তি, সব হরিভরি বলিতেছে। এমন তেজের সহিত 

বাজাতে কাহাকে দেখি নাই, এমন গ'ন কোথাও শুনি নাই । কাজ 

করি, আর যাহাই করি, দেহ মন হুইট] নিত্য যেন আমার ভিতরে হরিনাম 

করে। হরিনাম-সম্বন্ধে আমাদের যে অপবিত্র আলম্ত আছে, তাহ। ত্যাগ 

করিয়া, যেন ভক্তপুরীতে সর্বদ| হরিনৃত্য, হরিরসপান, দিবারাত্র শক্তি নকল 

মাতৃনাম কীর্তন করে ; মার নামের সুগন্ধ সমস্ত দেহ মনে ছড়াইয়া 

দিতেছে, সমুদয়ের মধো সামঞ্জন্ত! মিপিয়। ছুই ভাইয়ে, দেই মনে, 

হরিগুণ-কীর্তভনে মাতিয়া গিয়াছে, এই দেখিয়া, চিরকালের জন্য যেন আমরা 
শুদ্ধ এবং সখী হই, ম।, অনুগ্রহ করিয়া, মাথায় হাত দিয়া, আমাদের আজ 

এই আশীর্বাদ কর। [ক] 

শান্তি শাস্তিঃ শান্তিঃ! 



বেহু'ল ভাব ১৪৫৫ 

বেহ'স ভাব 

( হিমাচল, বুহুম্পতিবার, ৫ই আশ্বিন, ১৮০৫ শক; 

২০শে সেপ্টেগ্বর, ১৮৮৩ খুঃ ) 

হে দীনের সহায়, হে কাঙ্গালের ঠাকুর, বুদ্ধিমিশ্রিত ধন্মকে আর 

বিশ্বাম হয় না। যে উপামনা করে, অথচ চারি দিকে তাকায়, সেকি 

বিশ্বাসী ? যে সকল বিষয়ে বুঝিয়। চলে, সে কি তোমার লোক? মত্ততা 

তিন্ন হরিভক্ত ঠিক হওয়া যায় ল|। শুনিয়াছি, দেখিয়াছি, বুঝিয়াছি, 
মানিয়াছি। একটু এদিক ওদিক যে তাকায়, সে ধূর্ত, সে চতুর। 
যেমন খাঁড়াখানি পড়িবে, আর কোন দিকে তাকাইব না, অম্নি আত্ম- 

বলিদান হইল। দয়াময়ি, পাঁচ কথ মানিতে গেলেই, পুঞ্জাদেবী যিনি, 
তিনি বাড়ী ছ'ড়িয়া চলিয়! যান। বলেন, এ তে বড় শঠ! চারিদিক 

বজায় রাখিয়! তে! চলিতেছে! প্রেমময়, এ সাজ্ঘাতিক সুখ্যাতি যেন 

তোমার ভক্তের কখন ন৷ হয়। এরূপ পুরস্কার নিয়ে যে আমোদ করে, 

সে তে। সয়তানের প্র।। মার কোলে আছি, ম। যর্দি মাগুনে ফেলে 

দেন, আচ্ছা! ; তখনও তো! কোল ছাড়া হই না। একট! বেছ'স করিবার 

কিছু খাওয়াইয়৷ দাও এ হিমালয়ে-_যে হিমালয় যোগের গাজ। খাওয়া হয়! 

দেয়, প্রেমের ধুতুর! খাওয়াইয়৷ দেয়, এই হিমালয়ে ধর্মমাদ ক-মেবনের 
যে খুৰ রীতি, এখানে পাথর ছু ইলে সংসারের জ্ঞান চলিয়। বায় । লজ্জ। 

ভয় দুইটাকে বিসঞ্জন দিয়া, সংসার ছাড়িয়া, শ্ুশান লইয়া মহাদেব ধোগী 

তোমারই হইয়া যান। অতএব, ঈখর, যদি সেই পাবন্ন স্থানে আনিয়। 

থাক, আমর। ফিব্রিয়। যাইব এখান থেকে, সে ফল না৷ খাইয়া? আমর! 

কেমন করিয়। বাচিব? যে ফল খাইলে একেবারে ধন্ধেতে, যোগেতে, 

প্রেমেতে উন্মত্ত হইব, সেই ফল লইয়া যাইব। আর এখন এ বয়সে : 



১৪৫৬ প্রাথন। 

ছুই আর তিনে পাঁচ, ভাবিতে পারি না। তুমি এখন বেশ বুঝাইয়! 

দিতেছ যে, কেবল বল! "হরি হরি', আর বেহু'স হয়ে গড়াগড়ী। সংসার 
করিব বেছু'স হইয়!। উপালন। করিতে বমি বেনু'ন হইয়া, বেড়াইতেছি 

বেন্বস হইয়া । সে দিন হিমালয়েতে যে মহাদেবের যোগ-বাগাণ থেকে 

কি খাওয়াইয়। দিলে, সে দিন থেকে খাইতেছি, দিতেছি, কি করিতেছি, 

জানি না, মজায় আছি। কিন্তু এই অবস্থায় চিরকাল রাখিয়া দাও 
আমাদের, হে হরি । হরির দিকে যেজ্ঞান, সেজ্ঞান খুব পরিফার যেন 

থাকে। হরি, তোমার কাদ্গে খুব জ্ঞান থাকিবে; কিন্তু বেছুন। গান 

করিতেছি খুব বেহু'স হইয়।, কিন্তু তাল মান ঠিক আছে। যোগী ভক্তের! 

তে! এই বলেন। একজন বিনীতহ্ৃদয়ে তোমার কাছে প্রার্থনা করিতেছে 

যে,্র বেছেস করিবার একটি ফগ দাও। অপ্রমন্ত যোগ ভক্তির পথ 

একেবারে ছাড়িয়৷ দিয়, বেছুন হইবার রাস্তায় চলিয়৷ যাহ; গিয়! মষ্ট 

প্রহর তোমাতে মত্ত হইয়া, চিরকালের জগ্ত শুদ্ধ এবং সুখী হই, ম 

দয়াময়ি, অনুগ্রহ করিয়। আমাদের এই আশীর্বাদ কর। [ক-- | 

শান্তি শান্তিঃ শান্তি! 

নিম্মল চক্ষু 

( হিমাচল, শুক্রবার, ৬ই আশ্বিন, ১৮০৫ শক ; 

২১শে সেপ্টেম্বর, ১৮৮৩ খৃঃ) 

হে প্রেমন্বরূপ, হে সত্য, এখন তে। নিত্য ধন না বুঝিলে আর উপায় 
নাই। বাল্যকাল গেল বসরঙ্গে, বুথা মায়ায় । এখন জ্ঞান মাসিল, 

এখন তো তুলিলে চলিবে না। পিতঃ, তোমার ছেলেদের চচ্গে গীড়। 
হুইয়াছে। পিতঃ, মুক্তি বল, যোগ বল, বই চক্ষে। যে অপবিত্র দর্শন 
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করে, নরক দর্শন করে, তাহার কিছুতেই ভাল হয় না। যাহ দেখিতে 

যায়, তাহার ভিতরে একটা অপবিত্র অম্নি দেখিয়া বসিয়াছে। চক্ষু 

যদি হলুদের মত হইয়া! যায়, সকল বস্ততে হলুদের রঙ দেখে । তোমার 

কাছে যে যোগরঞ্জন নামে গুঁধধ আছে, তাহা। দিয়। আমাদের চক্ষুর পীড়া 
আরাম করিয়া দাও। নিত্য বস্ত, সত্য বস্ত, পবিত্র বস্তু তাহ। হহণে 

সকল স্থানে দেখিব। এ অঞ্জন চক্ষে না লাগাইলে, কিছুতেই সত্য বস্তু 

দেখিতে পাইব না; পর্বতের ভিতরে আসিয়াও সেই নরক দেখিব, 

ফুলের ভিতরেও অপবিভ্রতা দেখিব। এমন কি আমর! নির্বোধ হইয়াছি 

যে, জানিগ্া শুনিয়া আমর! সারকে অসার দেখিব? তেমন এক হাতুড়ী 
যদি পাই, তবে তো বাদাম ভাঙ্গিয়৷ শাস থাইতে পারি । যোগাঘাতে খোশ! 

ভাঙ্গিয়! গিয়া, শীস বেরিয়ে পড়িবে। যেবস্ত ছুইব, কটু করিয়। চাবি 

খুপিবে, দেখিব, ভিতরে তুমি বসিয়া রহিয়াছ। তাহা ন৷ হইয়! চারিদিকে 

কেবল পাহাড়, নদ নদী, গাছ ফুল; যোগী বিশ্বাসী ভিন্ন ইহা কে দেখিবে? 
এ বয়সে চক্ষুকে জ্যোতিম্মান্ করিয়। দাও, পিতঃ। নিম্মল চক্ষে বিন! 

আয়াসে খুব দেখিব। চক্ষু যখন সুশিক্ষিত হইল যোগেতে, তখন তো 

তাহার চেষ্টা করিতে হয় না, পরমহংস হুইয়! ছুধটুকু ছাকিয়া৷ লইবেই 
লইবে। এত বুদ্ধি, এত জ্ঞান, তবুও ব্লিতেছি মায়াকে সত্য । এক 

ফুঁ দিয়। সমস্ত অন্ধকার দূর করিয়! দিল, চাব্রিদিক পরিফ্ষার হইয়। 
গেল, ব্রঙ্মময় সকল ভুবন! সকল বুদ্ধি চূর্ণ হইয়া গেল। হরিভন্ত 
নিত্য হরিকে মানিয়া, নিত্য বস্ত লাভ করিয়। স্থথী হইলেন। নিত্য ন! 

দেখিলে, অনিত্য কি করিয়া বুঝিব? 'সুন্দর লা দেখিলে, কি করিয়া 

বলিব যে, অন্তগুল কদাকার? দেখাইয়! দাও, পিতঃ, তুমি যে নিত্য। 

একেবারে তোমার ভিতরে ঢ,কিয়! লীন হইয়া যেন যাই। অসার 
অনিত্য বস্ততে প্রেম ন৷ রাখিয়া, তুমি নিত্য হরি, তোমাকে দেখিতে 

১৮৩ 
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দেখিতে চস্ষু নিম্মল হউক । দিব্যচক্ষে চারিদিকে তাকাই ; কেবল মাতৃ- 

রূপই দর্শন করিয়া শুদ্ধ এবং স্থী হইব, এই আশা করিয়া, ভক্তির সহিত 

তোমার শ্রীচরণে বার বার প্রণাম করি। [ক--] 

শাস্তিঃ শান্তি; শাস্তিঃ ! 

যোগসলিলে নিমগ্ন 

( হিমাচল, শনিবার, ৭ই আশ্বিন, ১৮*৫ শক; 

২২শে সেপ্টেম্বর, ১৮৮৩ থুঃ) 

হে দীনবন্ধো, হে সম্তাপনিবারণ, তক্তের৷ তোমাকে শীতল বলিয়।- 

ছেন। তুমি খুব শীতল যোগের সলিল, শান্তির জল। যোগেতে কেহ 
গরম হয় না; কিন্তু সকল গর্মি কাটিয়া যায়। প্রাণ জুড়াইয়। যায়, 

তাপিত হৃদয় শীতল হয়। পাপেতে মানুষ জালাতন হয়। গরম লোহা 
যেমন জলে দিলে ঠাণ্ড। হয়, তেমনি সমস্ত সংসারকে যোগের জলে ডুবাইয়া 

দিলেই, অমনি একেবারে জুড়াইয়া যায়। হরি হে, বুঝে বুঝে তুমি 
এমন শীতল হইয়াছ। পৃথিবীতে ভয়ানক গব্মি ; টাকাগ, যড়রিপুর 
গর্মি চারিদিকে । 'এ্রমন যে পাপেতে পাথর ফাটিতেছে। হপ্রি, প্রাণ 

জুড়াইয়া৷ দিলে তুমি। একবার গায়ে হাত পিপে, আর অমনি সর্বাঙ্গ 

জুড়াইয়। গেল। আগুনে কেন পুড়িবেন ভক্তেরা ? একটি বার করে 
সকলে উপাননার সময় তোমার শান্তিজলে স্নান করে, আর সমস্ত দেহ 
মন জুড়াইয়া যায়। যোগট! ভাবিলেও যেন আরাম হয়। যেমন: 
ডুব দিলাম, কোথায় চিন্ত, কোথায় সংলার। অগাধ জলধি মাঝে 
হরিভক্তিনাগরে গেলাম ডুবিয়া, অতলম্পর্শ, নাবিতে নাবিতে কত প্রাণ 
ভুবিয়া যাইবে । সেই এক উত্তপ্ত প্রকাও বিস্তীর্ণ সাহার! ; মান্ষ পাপে, 
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ভাবনায়, রোগে, শোকে পুড়িতেছে । আর এ কোথায় পড়িয়৷ রহিয়াছি ! 

চারিদিকে শত শত পন্মফুল--হরিপাদপন্ন । তাতে ভ্রমর মধু পান করি- 
তেছে। টক চিন্তা? ক্ষতবিক্ষত শরীর জুড়াইয়। গেশ। এই কি, 

হবি, তোমার যোগজল, এই কি তোমার শান্তিজল? যদি দয়া করিয়া 

মানুষ জন্ম দিয়াছ, তবে শানস্তিজল যেন কখন না ছাড়ি। তোমার এই 

যোগরূপ শান্তিনগিলে ডুব দিয়া, গাত্রজ্বালা, মনের জ্বালা, আত্মজালা, 

ংসারের পাপের যন্ত্রণা জুড়াইয়া দ্রিই। তোমার শ্রপাদপন্মের ভিতরে 

ঢ.কিয্া ঠাণ্ডা হইয়। যাই। আর আগুনে, কি পাপের, কি সংসারের 

আগুনে, পুড়িব না । যোগের জলে ডুবিয়া তাহাই পান করিব, তাহাতেই 

মগ্র হইয়! থাকিব, মা, এই আশা করিয়া, তোমার শ্রীচরণে বার বার ভক্তির 

সহিত প্রণাম করি । [ক--] 

শান্তিঃ শান্তি: শান্তিঃ! 

০ 

প্রতিশোধ 

( হিমাচল, বূবিবার, ৮ই আশ্বিন, ১৮৫ শক; 
২৩শে সেপ্টেম্বর, ১৮৮৩ খৃঃ) 

হে প্রেমের মালয়, হে শান্তিনিকেতন, নববিধানে এক নূতন আনন্দ 

জগতের হইল। বাহ। ছিল না, তাহা আসিল। কবল নূতন সাধন নয়, 

হে ঈশ্বর, নৃতন স্থথও আসিয়াছে। এই সুখ খুব ভোগ করিতেছি 
তোম।র প্রলাদে। মনের ক্লেশ, শরীরের ক্লেশ, 'তাহার ভিতরে অপুর্ব 
আনন্দের আত খুপিয়। গিয়াছে, তাহার ভিতরে বপিয়। আছি। শরীরও 
নাই, মনও নাই। হুশ্ম আত্ম। হইয়া বসিয়া আছি। বুঝিতে পারিতেছি, 

আছি মাত্র । শ্ুখে মাছি, ছঃখে নয়। ধনে আছি, দরিদ্র দয়। একটা 
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কেবল হঃখ, অতি ভয়ানক, হৃদয়বিদারক, তাড়াইতে পাবিতেছি না। 

পিতঃ, কর্ণপাত করিয়া শ্রবণ কর-_লোকে শুনে না এ সুখের কথা। 
নবীনানন্দ, নব সুখ স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে অবতীর্ণ, ইহা মানুষ বিশ্বাস করে 
না। কেন? আমি তে| কাণাকে চক্ষু দিতে পারিলাম না, কালাকে 

শুনাইতে পারিলাম না, বুজরুকি দেখাইতে তে! পারিলাম না, তাই, 

হে হরি, নববিধানে বিশ্বাসের ভূমি খুলিল না। একজনের সুখ অন্তে 
বুঝিল না। একজন চীৎকার করিয়া বণিতেছে, এত স্থুখ! এত সখ ! 

কেহ তাহা শুনিল না। বলে, কহ তোর ঈশ্বর দেখা যে যায় না, 
যোগও হয় না। বিশ্বাস পাওয়। গেল পা, খাঞুর, বিদ্বান সমাজে । কথা 

বলিলে কিছু হয় না। কথ! ঢের, বই ঢের, তাহ। কেহ চায় না। দৃষ্টান্তের 

অভাব; তাহাই চাই। পৃথিবীকে উপদেশ দিয়া কেহ কখন বীচাইতে 

পারে না। তাই কথাগুল, উপদেশগুল, লেখাগুল কোথায় উড়িয়া গেল। 

দুর্বল মানুষ বুঝিতে পারে না । আর একজন সুখ পায়, তাহ! কেহ স্বীকার 

করিতে চায় না, সায় দেয় না। কেবল কি, ঠাকুর, এ স্থখের সংবাদ 

লপইল না? ঠাকুর, এমন তুমি, এমন তোমাতে সুখ, সেই ঠাকুপ এমন 

সুন্দর বৃন্দাবন সাজাইলে, কেহ এল না, প্রজা ভুটিল না। ছুই ঘর প্রজা 

আসিয়াছিল, উঠিয়! গেল। তোমার মন্দিরের কাছে পাচ ঘর প্রজা! 

বসাইপাম, দূরে উঠিয়া! গেল। বলে, ভূমি শক্ত, বীজ ফেণিলে শীত্ব গাছ 
ফুটে না। এই সকল গজর করিয়া! পালায়। কথ! তো লইল না, বরং 

যাইবার সময় কষ্টকর কণা বলিয়। গেল। ঠাকুর, কেহ চায়, অপদস্থ হই; 
কেহ চায়, শরীর ভাঙ্গে, মন ভাঙ্গে । কেহ চায়, ধন্দট! একেবারে লোপ 

পায়। কেহ চায়, হরি, আমার ভরি, তোমার নাম কেহ না করে। 

তুমিও চ*লে যাও, আমিও চ'লে যাই, জগৎ আর বিরক্ত না হয়। দিন 

যায় না অপবাদ ভিন্ন, রাত্রি যায় না গালাগালি ভিন্ন। একছ্গনের ক্ষুদ্র 
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প্রাণে আর ধরে না। একজন ক্ষুদ্র, আমার মত, এত নিষ্টুর নিখ্যাতন 
সইতে পারে না। অথচ লোকে তুষ্ট নয়। নূতন সংবাদ দিয়াছি কি 
না? তার বিনিময়ে কষ্টে গ্রাণট। দিতে হইবে। কাহারও মন উঠিতেছে 
না। আপনার লোকদেরও বিশ্বাস হহতেছে পা । বলে, এ ব্যক্তি পরম 

বস্ত পায় না। মিথা। অপবাদ গালি দিল, মাথাক্ লইয়। বসিলাম। চবিবশ 

ঘণ্টার অগ্নিপরীক্ষা কিছুতেই থামে না । অগ্নি খাই, অগ্নি পরি, অগ্নিতে 

নিশ্বান ফেলি, অগ্নিতে প্রাণত্যাগ আশ্চধ্য নহে। ঠাকুর, ইহার জন্ত 

কি আমি তোমার কাছে কথন কাদি? কখন বলি? সিংহের তেজ, 

শত লোকের অপবাদেও কিছু করিতে পারিবে না। কিন্তু, ঠাকুর, 
কথাটা তো রহিল। অপবাদ হইভে বাচাও, এ নীচ প্রার্থনা তো 

কখনও করি লা। কষ্ট এলই বা। লক্ষগুণে যদি, মা, তুমি কষ্ট দাও, 

আমি কাতর হ'ব না। নীচ প্রার্থনা আমার নয়। যত্ত পারে, বলুক না। 
মামার কাজ, পার! ্িন বলিব. “ভাঞ্জি চাই, বিশ্বাপ চাই |” ফেরি 

করিব দ্বারে দ্বারে, খোদের মিলে না। মাথায় পাথর মারে. বাটীতে 
লইয়। গিয়া জুতা মারে। বণে, যণশ-কামশা ঢের। মা,কি প্রার্থন। 

সত্য বণিব? একবার প্রতিশোধ ণহতে চাই। পঁচিশ বৎসরের প্রতিশোধ 

লইতে চাই। আমার প্রদত্ত সংবাদ যেন সকলের বুকে প্রবেশ করে। 

মা, কেবল এই প্রততহিংদ। চাঠ যে, উহাকে চীৎ করয়। ফেলিয়। তোমার 

বিধানের আনন্দ উহার মুখে ঢালিয়া দিব; তবে মরিব। মা, আমাকে 
অমর করিয়। দাও। কেবল এই দেখি যে, আমার মা-নাম পকলে 

লইতেছে। তাহ। হইলে আর দুঃখ কি? গালাগালি তো আমার 

ভাত ডাল। এত তে যোগ-ক্ষেত্রে খাটিয়াছি, তাহার পয়সা দেয় কে? 

গালাগালি দেয়, তা দিকৃ, মা, গালাগালি তো তোমার ভক্তের ভূষণ। 

তুমি সহ করিতে পার, তোমার ভক্তের! কি তাহ শিখেন নাই? সকল 
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সহা করিব। উহাকে ছাড়িব কেন, উহাকে বাটাতে লইয়া! যাইব। ও 
আমার বুকে লাগি মারিয়াছে, আমি উহার মুখে অমৃত ঢালিয়া দিব, এই 
চাই। মা, এই প্রার্থনা, যে নববিধানের সৌন্দর্যাটা দেখিতে হইবে। 

যে কথাটা বলিয়াছি, তাহ! মানিতে হইবে। নিরাকারকে দেখ! যায়, 

ভালবাস! যায়, আর যে নুতন বৃন্দাবন হইয়াছে, তাহাতে সকলে মিলিয়! 

নৃত্য কর। বায় । হে কল্যাণদায়িনি, এই প্রতিশোধ চাই। যিনি যত 

বিরোধী, তিনি তত যোগী হউন। মার নাম লউক, নৃত্য করুক, তাহার 
পর আমাকে মারুক। তাহ] হইলে উহাদের ছঃখ তো যাইবে, মার নাম 

তে। লইবে। কেমন ক হইবে। একবার মার কাছে আনিতে পানি 

তো! সাধ মিটে । বলি, কেমন, পৃথিবী, বড় যে ঠাষ্র। করিয়াছিলে, ভক্তিকে 

যে অজ্ঞানত। বলিয়াছিলে, আর যে, পৃথিবি, নড় না? মা-নামে যে বড় 

জ্বলিয়া যাইতে । এখন কেমন? মার পার? বলিয়াছি তো মা- 

নামের কাছে পরাস্ত হইতেই হইবে। এবার তে। বুঝিলে, এই কাহিল 

লোকটা! কি করিতে পারে, ভরি সহায় হইলে । মা, যাহ! ন্বেখিয়াছি, তাহ। 

বলিব। মা, এইটে জগৎকে দেখাইব যে, আমর! এক মাকে পাইয়াছি। 

আমর! সুখের নববুন্দাবনে সকলে মিলে নৃত্য করিতেছি । ম। আনন্দময়ি, 

এই বলি যে, এই সখের মুহূর্তটাকে কেহ যেন অবহেলা না করে। মা, 

দয়! করিয়া এই আশীর্বাদ কর, তোমার ন্বর্গ হইতে যে সখের সংবাদ 
আসিয়াছে, কলে যেন ইহ শ্রবণ করেন, আর অবিশ্বাস না করেন। মা, 

যত লোক আমাদিগকে গালি দিয়াছেন, সকলকে যেন এই অমৃত পান 

করাইয়া প্রতিশোধ লইতে পারি। [ক--] 
শান্তিঃ শাস্তি: শান্তি: ! 
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আমিতে আমিতে মিলন 

( হিমাচল, সোমবার, ৯ই আশ্বিন, ১৮০৫ শক; 

২৪শে সেপ্টেম্বর, ১৮৮৩ খৃঃ ) 

হে দীনদয়াল, হে যোগেশ্বর. যোগীর বন্ধু, বিয়োগই যে মৃত্যু, তাহ! 

ঠিক। দেখিলাম, তোমাতে আমাতে বিয়েগ হুইলে আমার মৃত্যু হয়) 
ইহাও দেখিলাম যে আমাতে আমাতে বিয়োগ হইলেও আমার মৃত্যু হয়। 
এক দেহ ঘরে ছুই বিরোধী, কেমন কাপয়। মা?-বর শান্তি হয় । ঘরে 

শাস্তি না হইলে, কাহারও সঙ্গে শান্তি হয় না। এই ছুইট। ঝগড়াটে 

লোক এক না হইলে, আমি তে। কিছুতেই সুখী হইব না। হরি |বচাএ- 

পতি, তোমার কাছে অভিযোগ করি । এই যে লোকট! কেবল কল 

করে, ঘরে আগুন দিতে চায়, উহার কি শাস্তি নাই? আত্ম। কি আত্মার 

শত্রু নয়? আর আত্মা কি আত্মার মিত্র নয়? ছুই ঠিক! এত দিনের পর 
উহ৷ স্বীকার করিয়াছে যে, আর হরির ঘরে বিবাদ আনিবে না । এখন 

পণ্ড মানুষ হইয়াছে, আগুন জল হইয়াছে । তোমার কথ! শুনিয়। গুনিয়। 

এত দিনে উহার আক্কেল হইয়াছে । নীচের আমি আর উপরের মামির 

মধ্যপথে সপ্ধি হইয়াছে । আকাশ হইতে পুশ্পবৃষ্টি হউক যে, দেবতা 

অস্গরের যুদ্ধ থামিল। এখন আর কে কলহ করিবে? নীচের আমি 

উঠিয়। উঠিয়া, হৃদয়ের কাছে আসিয়া, উচ্চ আমির ভিতরে ঢুকিয়া গেল। 
এই এক হওয়াই যথার্থ স্বর্গ! একটা বিবেক, একট তোমার কথা ; 

'একট। হরির ঘর, 'একটা। দন্ু/র ঘর; এ রকম আর ছুইট| থাকিতে 

পারিবে না। এত দিনের পর দেখিতেছি, শান্তিরাস্ত! খুলিয়া যাইতেছে। 

ছুই সুর এক হইয়া হরির সুরের সঙ্গে মিলিয়৷ যাইতেছে । প্রেমময়, 

দুইজনকে এক করিয়! তোমার সঙ্গে মিলাইয়া দাও। বিরোধ নাই, এক 
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হইয়। যাইবে । যোগীর তো, মা, এই সুখের অবস্থা । নির্ব্বিবাদে, 

নির্বিরোধে তিনি তোমাকে ডাকিয়। থাকেন। কোন ভয় নাই যে, ঘরে 

দ্য কি ছুরন্ত পচ কিছু আসিবে। তাহার শত্রকুল নির্বংশ হইয়াছে। 
ষড়রিপুর এক ভাইও নাই। সমস্ত কোলাহল শান্ত হইয়। গিয়াছে। 

স্বর্গরাজ্যট। নিষ্ষণ্টক হওয়াতে, কি স্থুখই পাওয়। যায়! হরিকে লইয়া 

একেবারে নিঙাবনায় থাকি । আমার সঙ্গে আমির মিণ না হইলে কিছু 

হইবে না। কেহ আর তাহ! ন! হইলে শান্ত হইতে পারিবে না। সকলের 

প্রাণে এই আশ্বাম বচন শুনাও যে, নববিধানের কল্যাণে শক্রুকুল বিনষ্ট 

হইয়াছে । ম। আনন্দময়ীর শাসনে সমস্ত জগৎ নিরাপদ। যেখানে চলিয়া 

যাইতেছি, কোন ভয় নাই, অভয়ার আশীর্বাদে অনায়াসে যোগ করিতে 

পারিব। এইযে ঘরাও বিবাদ, এট! যেন শীঘ্র মিটিয়। যায়। সমস্ত 

শান্তি কুশল হৃদয়রাজ্যে বিস্তার কর, শত্রকুল বিনাশ কর। হৃদয়রাজ্যে 

নিফণ্টকে তোমাকে লইয়া সুখী ও শান্ত হই, হে জননি, আমাদের আজ 
অনুগ্রহ করিয়। এই আশীর্বাদ কর । [ক-] 

শাস্তি শাস্তিঃ শাস্তি; ! 

স্থরের মিল 

( হিমাচল, মঙ্গলবার, ১০ই আশ্বিন, ১৮৫ শক; 
২৫শে সেপ্টেম্বর, ১৮৮৩ খৃঃ) 

হে পিতা, শাস্তিদ্রাতা, পৃথিবীতে দেখিতে পাই, মান্ুব যত শান্তিপ্রিয় 

হয়, তত তাহার কাছে চীৎকার অপস্থ হইয়া উঠে। যত দিন মানুষ 

বাজার করে, ততদিন তাহার বাজারের গোলমাল লাগে না। কিন্তু 

যখন সে বাজার ছাড়িয়া বাড়ী যায়, তখন তাহার তে। বাজারের গোল 
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কিছুতেই সহা হয় না। যত দিন স্থুরবোধ না হয়, সঙ্গীতশান্ত্র না জানে, 

স্থরের বা তালের অমিল বুঝিতে পারে ন1; কিন্ত যখন তাহার ভিতরে 
সঙ্গীত-শান্ত্রের জ্ঞান জন্মিল, তখন তাহার স্থুর লয় বোধ হইল, তখন 

তাহার অল্প সঙ্গীতে অল্প অমিল দেখিলেই কাণে বড় লাগে। বিশমের 

সময়, যোগের সময়, এখন আর কোলাহল কেন? ঈশ্বর, বাণিজোর 

রাস্ত! তো ছাড়িয়াছি। এখন ঘরে বসিয়া, প্রধান সঙ্গীতবিৎ্ তুমি, তোমার 
গান শুনিব। বিদায় লইলাম সংস'রের কাছে, সঙগীত শুনিব বলিয়া। 

এখানেও কেন আবার গোল? বন্ধুদের অশিক্ষিত সুপ্নবিরোধী আওয়াজ- 

খানি ষে আমার কাছে ব্জধবনি। হরির কথ! শুনিয়া, তঃহাস পরামশ 

শুলিয়।, আবার ইহাদের পরামর্শ শু।ণতে হইবে? নাথ, “বি তোমার 

সুরের সঙ্গে সকলের স্থুর মিলিয়! যায়, তাহ হইলে তাহাদের কাছে বসিয়া 

থাকিলেও ভাল। তুমি বণিতেহ, হা. ইহারা বগিতেছে, না। অসহ্য 

বেলয় স্থান ভগবদ্ভক্তের পক্ষে অগ্রিগমান । থাকা যায় না, নাথ, থাক! 

যায় লা। চুপ করিয়। বলিয়া, সন্ধ্যাব পময় তোমার সর্ষে এক হইয়া 

বাসর। থাকব। বলিব, ঠাকুর, বাণ! পা বাজাহয়। ইস্তক লাগাদ একটাও 

তে৷ উপদেশ দিলে না। তোমার সকল “বদ যে ছন্দে লেখা। তুমি 

ক্রমাগত স্ৃস্বরে তান লয় মানে আদেশ কর। আর যখন পৃথিবীক লোক 

আসিয়! ভপদেশ দিতে থাকে, মনে হয়, যেন কি একট জন্তু আনিয়া ককশ- 

স্বরে কি চীত্কার করিতেছে । যাহার পৃথিবীতে মার অমৃত স্বর শুন! 

ভিন্ন আর কিছু নাই, মে গরাবের তো আগ সহা হয না । পৃঁথবীকে 

ধ্দ পরিত্রাণ দিবে, তো পৃথিবীর স্থুরবোধ করাও । দুর থকে শুনিয়াই 

বলিব, এঁ ম! বীণাপাণি আকাশ হহতে নামিতেছেন। তোমার কথ! কি 

বলিব, তোমার ভক্ত নাবুদট! আগে থেকে গ্রান গাইতে গাইতে আসে । 

স্ুরেতেই পরিচয় দেয় ভক্তেরা। তুমিও সুর করিয়৷ কথ! কও, ভক্তেরাও 

১৮৪ 
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তাহাই করেন। একবার সুর শুনিলে বেসুর শুনিবার যো নাই। কি 
করিব, সংসারে থাকিতে গেলেই ইহা সহ করিতে হয়। হে প্রাণেশ্বর, 

বান্দেবী নাম ধরলে কেন? গন্ধে কেন কথা কহিলে না? চীৎকার 

কারে, গোল করে কেন উপদেশ দিলে না? যখন শুনিয়েছ সুর, গরীবের 

প্রার্থনা করিবার তে। অধিকার আছে। আমি জ্ঞানী নই, পণ্ডিত নই, 

আমি কাহাকেও উপদেশ দিতে আসি নাই। আমি মার গলায় আমার 

গল। মিলাইয়া দিব। আমি বাঁশি, তুমি স্থর। তোমার সুর আমার 

কর্কশ স্থুরকে পুড়াইয়া দিয়াছে। আর যেন আমার বুদ্ধি, আমার সুর 

মনে মনে না ভাবি; কেবল তোমার বুদ্ধি, তোমার স্থুর বলিয়া তোমাকে 

প্রশংসা করি। তোমার কোমল কের শ্বর শুনিতে শুনিতে মুগ্ধ হইয়া, 

তোমার সঙ্গে আমাদের তেমনি মিলন হইবে, যেমন সরস্বতী ও সরশ্বতী- 

পুত্রের মিল হয়, মা, এই আশ! করিয়া, তোমার শ্রীচরণে ভক্তির সহিত 

আমর! বার বার প্রণাম করি। [ক--] 

শান্তি: শান্তি: শাস্তিঃ । 

লোহার বর্ণঙ 

। 'হুমাচল, বুধবার, ১১হ আন, ১৮০৫ শক) 
২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৮৮৩ থৃঃ ) 

হে প্রেমাধার, হে নিষ্ষলক্কপ্রভাব, লৌহুময় কুষ্বর্ণ 'আমর। ব্বর্ণময় 

গৌরবর্ণ হইব বলিয়া, তোমার সুর্য্যোত্তাপে বিয়া আছি। হে সত্যস্থ্যী, 

হে প্রেমনুর্য্, আমাদের উপর তোমার তেজ ও কিরণ প্রত্যহ উপাসনার 

সময় প্রেরণ কর। এমন মুখ কে আছে, ঠাকুর, যে আপনার গ! দেখিয়া 

আপনি, লৌহ কি, স্থৃবর্ণ কি, তাহ! জানিতে পারে না। গা দেখিলেই 



লোহার স্বর্ণত্ব ১৪৬৭ 

বোঝা যায়, যে লোহ!। ভ্রান্ত হুইয়! মানুষ তাহাকে সোণ। কি ক'রে 

বলিবে? এইটি লোহা; একটি কাল দাগ দেখিলেই, নাথ, বোঝ! ঘায় 

যে, আমি তোমার নই। হাজার কেন ধ্যান, গান, প্রার্থনা করি না, 

পিতঃ, নৈতিক কলঙ্ক থাকিলে, খাটি সোণ। হইলাম ন1। দৈনিক 

কাধ্যে অকলঙ্ক থাকিতে দাও। আর কলঙ্কটি ঢুকিলে শীত্র বাহির 
হইতে চায় না; ঘরে শাস্তি পবিত্রতা কিছুই থাকিতে পারে ন!। 

হরিম্ব্ণ আমার স্বর্ণ হহয়া যাক । আমার হাতে হরি, চোখে হরি, কাণে 

হরি, মুখে হরি | কেমন করিয়। বুঝিব, নাথ, যখন দেখিব চারি দিকে 

হরিখণ্ড। কিন্তু যদি আমি একটা পাপ করিয়া ফেলি, অমনি থে 

নরকের দ্বার খুলিয়া গেল। অমনি বল, “যাও”। সাধু হুইয়াও 

বেহাই নাই। আমি পাপী বলিয়া নির্দোধীকে যদি দণ্ড দিই, তাহ 

হইলে আমার ইহকালে পরকালে তে গতি নাই। হরি, নিবেদন 

করি তব শ্রুপদে যে, স্বর্ণ হইতে যে কিছু প্রতিবন্ধক আছে, সে সকল 

হইতে আমাকে দুরে রাখ। দয়াময়ি, যারা হছঃখ পায় আমাদের জন্ত, 

যাহার। নিপ্দোষ হইয়াও আমাদের ছার! দণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাদের 

ক্ষম। যেন আমরা পাই। আমি নিজ পাপ-বঝহনে অক্ষম । আমি 

নিরপরাধী গরীবকে বিনা দোষে ছুঃখ দিব, ইহা ভক্তের হৃদয়ে বিষ, 

নরক। সেনরক ধুইলেও যাইবে না। সে চিরকালই রহিয়৷ গেণ। 

নীতিতে এক হইব, সোণাতে এক হহব, তবেই তে! তোমার মলে 

এক হইব। অন্যের দোষে যেন দোষী না হইতে হয়। এই জন্য, 

গতিনাথ, তুমি শাশা, তুমিই উপায়। আর যেন জীব বুদ্ধ বয়সে 
নুতন পাপ সঞ্চয় না করে। নরকের, আয়তন বুদ্ধি করিবার কি 

প্রয়ো্ন? নাথ, সোণা করিয়া দাও। দীনবন্ধো, পৃথিবীর সমস্ত 
বিপদের মধ্যে নিশ্মল থাকিয়া, তোমার স্পর্শে খাটি সোণা . হইতে 



১৪৬৮ প্রার্থন! 

পারি, একবার গরীব বলিয়া আমাদের মাথায় ছাত দিয়া এই আশীর্বাদ 

কর। [ ক--] 
শাস্তি: পাস্তিঃ শাস্তিঃ! 

পুণ্যমূলক যোগ 

( হিমাচল, বুহস্পতিবার, ১২ই আশ্বিন, ১৮০৫ শক; 

২৭শে সেপ্টেম্বর, ১৮৮৩ থুঃ ) 

হে প্রেমময়, হে রসরলের হরি, অনেক কালের পরীক্ষায় বুঝিলাম, 
সিদ্ধান্ত করিলাম যে, মানুষ সহজে তোমার ভক্ত হইতে পারে, জ্ঞানী ও 

কর্মাও হইতে পারে। একটু চেষ্টা করিলেই হয়। কিন্তু পুণ্যমুলক 
যোগধর্ম এই দেখিতেছি, সার, অকৃত্রিম ধর্ম। হে দয়াল হরি, বনেদটি 

একেবারে শক্ত হইলে বাড়ীটা কেমন হয়? আর প্র যেঘর সব লোকে 

করিতেছে, ওসব মায়ার ঘর, বুট্ির সময় পড়িয়। যায়, দিন কতক পগনে 

কাচা গথুনির ইট বেরিয়ে পড়ে। যোগের বাড়ী কথন হটের দ্বার হয় 

না, নীবেট পাথরের ঘর। এক থানি পাথর খসিল না, কোটি কোটি 
বত্সরের ঘর । যোগীদের ভয় হয় ন! নেই জন্ত, কাচ। ঘরে নকলেই 

কাদে । যোগঘরে যোগী ঝালয়। কাদেও না, ভাবেও না। বণি সেই জন্ত, 
যে যোগের মুলে পুণ্য আছে, তাহাই দাও । আহঙ্কারকে একেবারে মাটি 

হইয়া গিয়। ভুলিয়া যাইব। স্বাখপর হুইবার যে থাকিবে না, কারণ 

আমিটাকে যে বিনাশ করিয়াছি। যোগে গৃহে প্রবেশের মময় তুম 

বিজ্ঞান করিয়া 93, নিষফাম হইয়াছি কি লা। তাহা না হইলে তে৷ 

যোগী হইবার যো নাই। রিপু দমন হুইল, মণটি পিন্ধ হইল, প্রাণটি 

শীতল হুইল, তখন যে যোগ হুইল, তাহাতে কোন ভয় ভাবন! থাকে 



সত্য হরি ১৪৬৪ 

না। প্রায় শুনিতে হইতেছে, নৌক! ডুবিল, দ্বান্ুষ মরিল। ও কে 
মরিল? ও যে সাধু ভক্ত ছিল। তাহ! হইলে কি হইবে, ও যেরাগী 
ছিল। মা, তাহাই বলি, এইরূপ পুণ্যমুলক যোগ ভিন্ন মানুষের নিশ্চিন্ত 

হইবার আশ! নাই। মনকে খাটি করিয়া যোগে বসিলে আর বাকি 

থাকে না; প্রেমময়, অন্ত কয় জন এ পথে, ও পথে যাইতেছে বলিয়।, 

কেন আমি তাহাদের পথে যাইব? দেখিতেছি, উহাদের নৌকায় ফুটে 

আছে। যোগের নৌকায় নীচে লোহা মোড়া । ডুবিবার মোটে ভয় 
নাই। অথাটি অসার সাধন পরিত্যাগ করিয়া, মায়ার ঘরে ন৷ থাকিয়া, 

পুণ্যময় যোগ সাধন করিয়া, যোগের ঘরে যোগেশ্বরীকে লইয়া, নিশ্চিন্ত 

হইয়। স্থথে থাকি, ম! প্রেমময়ি, তুমি দয়! করিয়া আমাদিগকে আজ এই 

আশীর্বাদ কর। [| ক--] 

শান্ধিঃ শাস্তি শাস্তি! 

সত্য হরি 

( হিমাচল, শুক্রবার, ১৩ই আশ্বিন, ১৮*৫ শক, 
২৮শে সেপ্টেম্বর, ১৮৮৩ খু ) 

হে দীননাথ, £হ চিন্ময়, হরিনিদ্ধীরণ তত সহজ তো ৭য়, মানুষ যত 

মনে করে; যেমন পৃথিবীর মানুষেরা ভূত প্রেত অপার বস্ত মানে, 
তেমনি ধর্শীলেগাও হরির প্রেত ভূত বিশ্বান করে ও মানে। প্রথম 
অবস্থাতে, হে পিতঃ, অজ্ঞান অন্ধকারে মাচ্ছন্ন থাকিয়। পুহুল পৃজ!1 করে, 

পরে হরি পুজা করে । এই যে মধ্যের স্থানটি, নাণ। প্রকার স্বপ্নের খেলা, 

ভূত প্রেত এন্দ্রঞ্জালিক ব্যাপারে পরিপুর্ণ। পথিকের অনেক দিন থাকে 

এইরূপ রাজ্যে। পুতুল-পূজার সময় বোঝ! যায়, এইটি পু! করিলাম; 



১৪৭০ গ্রার্থন! 

কিন্ত মনের ছায়াতে কি ন! হরির ছায়! মিশিয়৷ যায়, এই জগ্ত কেহ 

ধরিতে পারে না । যত দিন মানুষ ভ্রমমুক্ত ন৷ হইতেছে, তত দিন ভ্রাস্তিতে 

পুজা করিবে। জীবন্ত দেব, লৌককে কেমন করিয়! বুঝাইব, জীবনে 
কিরূপে সুখ হয়। পাথর ভজিয়া ব্রহ্ম পাইবে? যে দেবতা আপনাকে 
পরিত্রাণ দিতে পারে না, সে অন্তকে দিবে? এট। কেমন করিয়াঠিক 

হইবে যে, প্রাণদাতা মোক্ষদাতা হরিকে আমর। এক ঘন্টা ছুই ঘণ্ট! পৃ্গ 
করিতেছি, আর মানুষ তবুও বলিতেছে, আমি নিম্মল হইতেছি না। একদিন 
হরিকে দেখিলাম, 'আর তাহার পর তিনি অদৃস্ত হইলেন? হরির কাছে 
একটা ছোট প্রার্থন। করিলাম, আর নগদ পুণ্য ফল লইয়। উঠিলাম, ইহা 

যদি না হয়, তবে আমার পৃজ! ঠিক নয়, হরিকে আমি ঠিক করিতে পারি 
নাই, আমার পুজা ভুল। হে হরি, মানুষকে এই মধ্যপথ হইতে বাচাও। 

. ছুমি ঝলিতেছ, “জীব, কাহাকে ভঙজিতেছিস্? আমার যদি কলঙ্ক থাকে, 

যর্দি আমার পুল। করিয়াও মানুষ শুদ্ধ ও ভাল ন' হয়, তাহ! হইলে আমি 

তগবান্ নই ।” তোমার কাছে মানুষ কীদিল লা, অগচ বণিল, "দেখিলে, 

কুণ্টি বৎসর কাদিলাম, আমার উপায় কিছু হরি করিলেন না।” সমস্ত 

দেবতার! বলিলেন, “না, কৈ, ও তো একবারও হরির কাছে প্রার্থন। 

করে নাই ।”_ কল্পনার হরিকে পুঙ্গজা করিলে কি হইবে? ঘরের ভিতর 

মায়! রাক্ষপী মাসিয়া সমস্ত প্রার্থনা উপাসনা! খাইতেছে- প্রাণ বিয়োগ 

হইবে রাক্ষপীব হাতে, লক্ষীপুরী থেকে, ভরি, অনস্ষ্মীকে তাড়াইয়৷ দাও । 

খাটি শ্রী হইয়া একবার সম্মুখে ব'ন, দেখিয়া লই যে, পৃজ। করিলাম, 

আর রক্ত চাঙ্গা হইয়!। উঠিঞ। ঠিক ম! লক্ষ্মী, কাছে এদ | যখন এলে, 

সত্যেতে মন প্রাণ ঢেলে দিলাম । পরম পিতঃ, ছুঃখীর প্রার্থনাটী শোন। 

এ বিষয়ে অনেকে ভাবেন ন1। যদি ব্রাঙ্গগুলিকে অসত্য হইতে সতা 

হব্পির দ্রিকে টানিয়া আন, তাহা হইলেই তোমার “একমে বাদি হীয়ং' লাম 



হরি পরম ধন ১৪৭১ 

যথার্থ পৃথিবীতে ঘোষিত হইবে। হরি ঠিক হইলেই, এক দিনেই রাতাব্রাতি 

হাজার হাজার মানুষ ভাল হইয়। যাইবে । কোথায় পগ্মপলাশলোচন হরি, 

এই বল্লিয়! মানুষ সংসার বনে ঘুররিয়। বেড়াকৃ, তাহার পরে আঙিয়! দীক্ষিত 

হইবে। হা ঈশ্বর, কোথায় রৃহিলে? যথার্থ হরি আসিয়াছেন, এই 

বলিয়া ভারত জাগিয়। উঠুক । আমার ভাইগুলি, আমার অনেক দিনের 
প্রিয়তম ভাইগুপি দেখিয়ে দিন্ যে, ্াহাদের হৃদয়ে যথার্থ হরির ঝণ্ড! 
উড়িতেছে। জীবন্ত হরি, জলন্ত হরি, তোমাকে সতা সতা দেখিয়া, তুমি 

যে সত্য, ইহ! বিশ্বাস করিব, ভ্রম মায়া হইতে মুক্ত হইয়া, তোমাকে 

হৃদয়ের মধ্যে রাখিয়া, আর ইচ্ছামত হরি নিম্দাণ করিব লা, মা, আজ 

অনুগ্রহ করিয়!, তোমার জলন্ত হস্ত আমাদের মাথায় রাখিয়া! এই 

আশীর্বাদ কর। ['ক--] 

শান্তিঃ শাস্তি: শান্তিঃ! 

সপ পপ 

হরি পরম ধন 

( চিমাতল, শ'নবার, ১৪ই মাশ্বিন, ১৮০৫ শক, 

২৯শে সেপ্টেম্বর, ১৮৮৩ খুঃ ) 

হে প্রেমময়, হে পরম ধন, যত পিন মাঞ্ছষের ধণকে ধন বোধ হয়, 

তঠদিন তোমার প্রাত মানুষের প্রেম বিভক্ত হয়, সমস্ত প্রাণ দিয়ে 

তোমাকে ভাগখাপিতে পারে না» হৃদয়ের অর্ধেক প্রেম দিয়া তোমাকে 

পুজ1 কনে; আসল সাধন সেই লাধন, যাতে তুমি আর ধন এক হহয়া 

যায়। |পতঃ, ধিরোধীদের সহিত কত দিন বলপুব্বক সন্ধি করিয়। 

থাকিব? এহ হুহয়ের মধ্যে মিলন, আবার দেখি, ছুই দিন পরে বিবাদ । 

ইচ্ছ। হয়, ধনট। ্বতত্ত্র বস্ত ন। থাকিয়া, তোমার ভিতরে গিয়া লীন হহয়! 



১৪৭২ প্রার্থনা 

যায়, সমস্ত পৃথিবীর সোণা হরিসোণ! ভুইয়া যায়, যত রত্বরাশি ব্রহ্গরত্ব 
হইয়া যায়। দেখিতে পাই, বড় বড় ভক্তদের প্রাণথটাকেও সময় সময় 

সংসারে টানে। দেখি, ধনের অভাবে কষ্ট পায় লোকে । হরি, যদি তুমি 
হ'লে সোণ।, রূপা, জমিদারী, তাহ! হইলে তোমাকে ছাড়িয়া কেন মানুষ 

অন্ত স্থানে যাইবে? যার মার চরণের নৃপুরে শত শত, সহস্র সহস্র 

রত্বরাশি রহিয়াছে, সে আবার ধনের জন্ত কাদিবে? ধন নাই কাহার 

বাড়ীতে? লক্ষী নাই যাহার বাড়ীতে । আমাদের বাড়ীতে ম! লক্ষ্মী 

এসে বাস কর্সিতেছেন, আমাদের ভাগুার সর্বদ। পুর্ণ, আমাদের বাক্সে 

সর্বদ1 টাকা কড়ি। টাকার সমুদ্র--তার উপর জীবনতরী চালাইতেছি। 

মাতৃধনে অধিকারী যখন, তখন আবার ধনকষ্ট কি? লক্্ীকে যখন 
বাঁধিয়! বাখিয়াছি ঘরে, তখন আমাদের আবার টাকার ভাবনাকি 1? যত 

সম্পত্তি এশ্বধ্য তোমার । হে ঈশ্বর, মানুষ তোমাকে আর ধনকে আলাদ। 

ক'রে ফেলে হুঃথে পড়িয়াছে। যখন ছুই চক্ষে দেখিব, ছুই এক হইয়াছে 

-তথন এহিক পারজ্রিক দুইই লাভ করিলাম। গোড়া পেলেই ফল 

পাওয়া যায়। একান্তমনে লক্ষমীকে হাদয়ের ভিতর, পরিবারের ভিতর 

স্বাপন করিয়া, ধন কামনা, ধনকষ্ট একেবারে ভুপিয়। যাইব। হরিধনে ধনা 

হইব, ব্রহ্মধনে ধনী হইব, অসার বস্ততে আর লোভী হইব না, পৃথিবীর 

সামান্য ধনে ধনী হইতে চাহিব লা, হরির চরণধনে অধিকারী হইয়া নিত্য 

সুথে সখা 5ইব, মা, এই আশ। করিয়।, আমরা সকষপে তোমার শ্র১রণে 

ভক্তির সহিত বার বার প্রণাম কপি । [ক--] 

শান্তি: শান্তিঃ শাস্তি ! 



মার অন্তঃপুণ্পে প্রবেশ ভিক্ষ। ১৪৭৩ 

মার অস্তঃপুরে প্রবেশ ভিক্ষা 

( হিমাচল, রবিবার, ১৫ই আশ্বিন, ১৮০৫ শক; 

৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৮৮৩ খুঃ) 

হে দীনবন্ধে, ভে যোগীর সম্বল, তোমার শান্তিনিকেতনের দ্বারে সমস্ত 

ভিখারী! ক্রমাগত মনের ছুঃখে চীৎকার করিতেছে-_ভগবান্, মুক্তি দাও, 

শান্তিজল দাও, প্রাণ যায়, অন দাও, ক্ষধায় প্রাণ বিয়োগ হয়। প্রাতে, 

মধ্যা্নে, অপরাহে, রজনীতে ক্রমাগত এই বিলাপধ্বনি তোমার কর্ণকুহরে 

প্রবেশ করিতেছে । হে পপ্রেমন্বরূপ, এ দলের ভিতরে কি আমরা নাই? 

আছি। আমরাও তোমার ভিখারীদলের মধ্যে, ভিড়েতে আমরাও চীৎকার 

করিতেছি, কাদিতেছি। কিন্তু, আনন্ময়ি, তোমার অন্তঃপুরে তোমার 

প্রিয়তম সম্ভানগণ জড় হয়ে তোমাপ সহিত খেল! করিতেছেন। নুঃ 

বিলাপ ক্রন্দন, এ সকল তব দ্বারে কালও ছিল, আজও আছে, কালও 

হবে। আনন্দ, ভক্তি, প্রেম, উচ্ছ্ান এ সকল তোমার অন্তঃপুরে | 

এখানে চক্ষু হইতে ছুঃখের জল, ওখানে চক্ষু হইতে আনন্দাঙ্। এট 

তোমার লাশার গ্থান। তুমি এদের প্রা্থন। শুনিতেছ্ধ, পরিত্রাণ করি- 

তেছ। ওদের মঙাহইতেছ, তোমার প্রেমে । ভালবাস ছুই দলকেই। 

হে বোগেশ্বরি, তই হানে বলিয়া, মা বণিয়। ডাকিতে চাই। আর ধেন 

দ্বারে পাড়াহয়া, বন্ধ দাও, শান্তি দাও, বলিয়। চীৎকার না করিতে হয় । 

অনেক ছুঃখের কথ বলিয়া কাদিয়াছ, আর কেশ? এখন থেনিব, 

নাচিব, ডুবি, ডুথাইব, মাতিব, মাতাহব। এহ লাশাপসরঙ্গের সময়, 

যার জন্ত এত কাণ প্রতীক্ষা করিয়ছিলাম। অতএব ক্রন্দন বিলাপ শেষ 

হউক। তামার অস্থঃপুরের প্রশস্ত দালানে ভক্তগণ সঙ্গে মিলিত হইয়া, 

আমর! তোমার হাত ধরিয়! খেল। করি। এইস্থুথ দাও, দেবি। সকল 

»৮৫ 



১৪৭৪ প্রার্থন! 

উপাসক তো তোমারই; কিন্তু বাহিরের উপাসক ধাহার।, বড় ছঃখী 
তাহারা । একবার বল, “ভক্তদের কান! কাটির দিন নাই, আর দ্বারে 
থাকিতে কাহাকেও দিব ন1।” হাত ধরিয়! পয়ে চল ভিতরে । যত 

মহাত্মাদের সঙ্গে মিলিয়।, শ্রীভাগবত শ্রবণ করি, প্রেমময়ীর ভারতলীলার 
কথা ভাল করিয়া শুনি। তোমার হাত হইতে কাড়িয়। খাবার খাইব; 

তোমার হাত ছিনাইয়। লইব, প্রার্থনা! ন। করে । হে দেবি, স্পষ্টম্বরে বগ 

যে, সেই সময় ভক্তদের আনিয়াছে। আর মনে যেরাগ হইবে, তার 

সময় কই? তাহার ফুরশোৎ কই। নাচিতেই দিন কাটাইতে হইবে 

যখন, তথন আর অবকাশ কই, নাথ, যে পাপ করিব? আর মনেহয় 

যে, সময় অল্প, দেখাট। কবে হইবে। স্থুতরাং ছাড়িয়া যাইবার আর যে! 

কই? উপালন| কি? খেল করা। প্রাতঃকাণ হইতে আবার 
প্রাতঃকাল পধ্যন্ত তোমার লহিত খেল করা । এ পাহাড়ে কেবল 

বোগেশ্বরীর খেল।। প্রেমস্বরূপ, তোমার হাতের রচিত এই সকল পর্বত 

তোমার গম্ভীর লীল! প্রদর্শনের জন্য, তোমার ভক্ত যোগী সন্ভনদিগের 

যোগ শিখাইবার জন্য প্রস্তুত রহিয়াছে । ঘে আসে, প্রশস্ত ক্রোড়ে 

হিমালয় তাহাকে স্থান দ্রেন। এমনি তৈয়ার করিয়া তুলিলেন যে, 

গুরুচরণে বার বার প্রণম না ক'রে কেহই থাকিতে পারে না। এই 

অটল অচল পর্বত, যিনি সেই বেদান্ত উচ্চারণ করিতেছেন, যিনি কত 

সংসারীকে উদ্ধার করিতেছেন, এমন গুক পৃথিবীতে রহিয়াছেন। বৃদ্ধ 

হিমালয় গুরু-ক্রোড়ে আমাদিগকে এত দিন স্থান দিয়া যোগ শিক্ষ। 

দিয়াছেন। জয় জয় হিমালয়ের জয় । এ গুরুর চেলা হইব। চিরদিন 

ইহার শিষ্য হইয়। থাকিব। যত পাইলাম ধন, যেন তাহ। চিরধন হয়। 

মনট। হিমালয়ে লাগিয়। গিয়াছে । যে গুরু দীক্ষাগুরু হইলেন, শিষ্য কি 

তাহাকে আর ছাড়িতে পারে? অতএব, হে যোগেখরি, এই যে তোমার 



মার অন্তঃপুরে প্রবেশ ভিক্ষ। ১৪৭৫ 

অন্তঃপুনের যোগণীল! হিমালয় শিখাইলেন, এই নকল বাপার চিরাঁ ন দত 

করিয়। হৃদয়ে রাখিব। পাহাড় তে! দোলে না, শিষ্য ৪ হ9ি০। প]। 

পাহাড় টলিবে ন।, শিষ্/ও সংসারে ঝড়েতে টলিবে না। হে কল্যাণময়ি, 

এইখানে চিরকাল থাকিতে দাও। আর কলঞ্চের ঘরে কাহাকেও যেন 

প্রবেশ করিতে না হয়। গিপিব।সী হে লীলাধারী ব্রহ্ম, চিরদিন তোমার 

এই সকল প্রেমের লীল। দেখিব। সিন্ধুক আজ বন্ধ করি। থোলেতে 

আজ পৃরি টাক! কড়ি যোগের রত্ব, সমুদায় বাঁধি বুকের ভিতরে। হে 
ঈশ্বর, যোগী করিলে, তো চিন্নযোগী কর। যেখানে থাকিব, মনে হইবে, 

যেন খুব উচ্চ বৈকুঞ্ধামের কৈলাসপুরীতে বপিয়া সুবাতাস সম্ভোগ 

করিতেছি, যত চিন্ময় পুরুষ নাচিতেছেন, ভাবে প্রেমে ঢুলিতেছেন, গায় 

গায় পড়িতেছেল। এইখানেই আছি, যাচ্ছি না। যাইব কোথায়? 

নিত্যানন্দের রাজা ছাড়িয়া যাইব কোথায়? কৈলাসপুরী আবিষ্কার 

হইল, ছাড়িবে কে? এই যোগিদলে র্রহিল প্রাণ, ইহকাল পরকালের 

জন্ত। হে প্রেমন্বরূপ, যেখানে যাই ই গিরিবাসা, মহাদেবচরণে প্রণতি, 

দেবী প্রঞ্তিদেখীখ পদারবিন্দে প্রমত্ত । এস, দয়াময়, আনন্দের সহিত 

কাতর এসে ভোমার করে নাও চিরদিনের জন্ত | হিমালয়ে যোগে প্রমত্ত 

হুইয়।, মহাদেব নাম কীর্তন, আনন্দ সম্ভোগ, পুণ্য সঞ্চয় - এই করিয়া, 

জীবনের অবশিষ্ট দিন কাটাইতে পারি, কপাসিন্ধো, আমাদের সকলের 

অবোগী মস্তকের উপর হাত রা(খয়া, আজ এই আশীর্বাদ কর। [ ক--] 

শান্তিঃ শাস্তিঃ শান্তিঃ ! 



১৪ ৭৬ গ্রার্থন! 

মার রাজ্যে চিরবসম্ত 

( আম্বাল!, বৃহস্পতিবার, ১৯শে আশ্বিন, ১৮০৫ শক; 
৪ঠ1 অক্টোবর, ১৮৮৩ খুঃ ) 

হে দয়াময়, সংসার অনার, ইহ! ঘথেন মামর! বুঝিলাম; কিন্তু ধর্ম কেন 

অসার হইয়। পড়ে। ধন মান অনিত্য মানিয়াছি, কিন্ত উপাসন।, বিশ্বাস; 

প্রেম, ভক্তি, এ নকল কেন অনশিত্য বস্ত হইয়। যায়। পিতঃ। ধর্শ, 

দেখিতেছি, সার ও অসার ছুই রূপই আছে। তোমার আশ্রিতদিগকে 

অসার হইতে দুরে স্বাখ। ধর্মরাজ্যের ভিতরে প্রবঞ্চন। থাকিলে, মানুষের 

তে। আশা নাই । ঠাকুর, তুমি কিনা নিত্য, যে ধর্মে অশিত্য আছে, 
সে তোমার নহে। তোমার বাজো শীত গ্রীপ্থ তে নাই, আনন্দময়ার 

দেশে চিরবলন্ত। ওখানে ববি কেহ এক দিনের জন্য হুঃথ প্রকাশ করে, 

তাহাকে নাকি সেখানে রাখ। হয় না। তোমার দেবালয়ে যে বলে, 

“আজ ভাল উপাসন! হয় নাই, কাল যেমন হইয়াছিল”, তাহাকে তথনি 

দেবালয় হইতে দুর করিয়৷ দাও। কেহ যে বলিবেন, “মার মুখে দিন 
রাত্রি আছে, ম! সকালে হাসেন, রাত্রিতে কাদেন”*__-কোন মুখ এমন কথ 

বলে? মা আমার আনন্দময়ী। সদাই হাসিতেছেন। এই জীবন 

খাকিতে থাকিতে, তোমার এ চিরবসন্তের রাজ্যেতে গিয়। বদি বাস করিতে 

পারি, তাহা হইলে একেবারে কৃতার্থ হইয়। যাই। এই যে যোগরাঙা, 

এখানে অষ্টপ্রহর নাচিলেই হইল, কুবেরের খন যেন ছড়ান হইয়াছে 

সর্বদাই, মার মুখের হাসি থামে ন1 থামে না, গাছে ছুল শুকায় ন৷ শুকায় 

লা, ফোয়ারার জল বন্ধ আর হয় ন। হয় লা। চারিদিকে সুখের লঙ্গণ ! 

যোগিজনের মনোলোভ। শোভা, এই জন্য তিনি মার কোমল চরণ বুকে 

লইয়া, এই থানেই পড়ে থাকেন! ক্রমে ভ্রমে হঃখের ধরল একেবারে 
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বন্ধ করিয়। দিয়া, তোমার দেবালয়ে বসিয়া, অনস্তকাল প্রেম ও যোগে ডূবিয়। 
থাকিব, মা, এই আশ! কক্িয়া। তোমার শ্রীচরণে ভক্তির সহিত আমর 

বার বার সকলে প্রণাম করি। (ক--] 

শান্তিঃ শাস্তি শান্তি: ! 

ভাগবতী তনু ভিক্ষা 

( দিল্লী, শুক্রবার, ২*শে আশ্বন, ১৮*৫ শক; 

৫€ই অক্টোবর, ১৮৮৩ খুঃ) 

হে প্রেমময়, হে গুণের সাগর, সাধু মন অসাধু তন্নু বহন করিতে 

পরে না, যেমন স্নান করিয়া পরিফার করিয়াছে যে অঙ্গ, €ল ময়ল। বস্ত্র 

পরিধান করিতে চায় না। শরীর যদি পাপ অন্ধকারে মঙ্গিন থাকে, 

তবে মন কি ক'রে ভাল হইবে? তোমার প্রসাদে যাহার মন একটু 

ভাল হইয়া থাকে, তাহার শরীর স্স্থ করিতে যে খুব চে হইবে। 
শরীরের পোষ।কট!1 মনের ভাল লাগে, যখন উহা! মনের মত হয়। এই 

প1 যর্দি কেবলই সংসারের দিকে যেতে চায়, এই হাত দুহট! যদি কেবল 

পাপ করিতে যায়, এই চস্ষু ছুটির যদি কেবল নরকের দিকে দৃষ্বি থাকে, 

তবে এ সকলে আমার কাক্জ কি? ছে দীননাথ, ব্রদ্গতন্থর অর্টা, ভাগবতী 

তন্ন আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে প্রেরণ কর, নতুব! এ শরীগের দুর্গন্ধ 
লইয়া আর চলিতে পারা ধায় না। অন্তরের গন্ধে শরীর সুগন্ধযুক্ত কর। 

জননীর সৌরভ সম্তানতন্থতে দাও | তোমার পুণ্যে আমার পুণ্য মিল, 

তোমার প্রেমে আমার প্রেম মিশিল, তখন ঠিক হইল | এই জন্ত, 
দেহপতি, তব পদে মিনতি যে, এই দেহকে তব কুপায় শুদ্ধ করিয়। দাও । 

দেহকে যে পোকে ঘ্ণাকর করিয়া রাখিয়াছে। হে তেলজ্োমম্ব,র তোমার 



১৪৭৮ প্রার্থন; 

প্রসাদে এই দেহকে আমাদের আনন্দের বস্তু করিতে দাও। এই দেহ 

সমস্ত পবিভ্রবস্তর মিলনের স্থান হউক। যত শাম্বের মিলনে দেহ শান্তর 
হুউক। চক্ষু কর্ণের বিরোধ শেষ হউক। তখন বলিব, চক্ষুযুগল কি 
স্থন্দর, সকল বস্ততেই হরি দেখে। প1 ছুইটি কেমন শুদ্ধ, কেবল 

পুণ্যেরই পথে ধাবিত হয়। কৃপা ক'রে দেহকে পবিত্র বস্ত্রের মত করে 

দাও। মনের ভিতরে যেমন ভক্তি শ্রদ্ধা তোমার প্রণ্ডি বাড়িবে, তেমনি' 
দেহ শুদ্ধ হইয়া যেন বিমল প্রভা বিকীর্ণ করে। দীননাথ, এই আশীর্বাদ 
কর, যেন শীঘ্র শীঘ্র দেহ মনের বিরোধ মিটাইয়া, ভাগবতী তনু লাভ 

করি। এই দেহকে সাধু করিয়! লইব, তোমার পবিত্র চরণম্পর্শে দেহ মন 
ছুটিকে থাটি কারিয়া, তোমার চরণে ঢালিয়। দিয়, চিরদিনের মত শুদ্ধ ও 

সুখী হইব, মা, এই আশ! করিয়া, সকলে মিলিত হইয়া, ভক্তির সহিত 

তোমার শ্রীচরণে বার বার প্রণাম করি। [ক--] 

শাস্তি শাস্তিং শান্তিঃ! 

এক হরিতে সমস্ত লাভ 

( দিল্লী, শনিবার, ২১শে আশ্বিন, ১৮০৫ শক; 

৬ই অক্টোবর, ১৮৮৩ খুঃ) 

ই প্রেমন্বরূপ, হে আদরের দেবতা, মানুষ হইয়া এত কাশ আমরা 

ছুই দিক বিধিমতে রাখিলাম | কিন্তু, নাথ, বুঝিলাম কি, দেখিলাম কি? 

পরিণামে না এদিক হইল, না ওদিক হইল। আমর! কেবল এই ভাবি-- 

ছই দিক কি হয় না? পাপও একটু করিব, পুণ্যও একটু করিব। 
কতক টাক। দেবালয়ে দিব, আর কতক টাক! সংসারে শ্ুরালয়ে দিব। 

ইহকালের ছটে। অপবিত্র স্থখও যাহাতে হয়, তাহা করিব, আবার বৈকু$ 



এক হরিতে সমস্ত লাভ ১৪৭৯ 

যাহাতে হয়, তাহাও করিব। যথার্থ ভাগবতকথা কি আমরা বুঝিয়াছি ? 
তুমি বাহাকে টানিয়াছ যুগে যুগে, তাহারই প্রাণ তুমি একেবারে কাড়িয়া 
লইয়াছ। তিনি বলেন, আমার প্রাণকে আর কিছুতে আকর্ষণ করির্তে 

পারে না, হরিস্ুধ। ব্যতীত । পরমেশ্বর, বে তোমার হয়, সেকি আর 
কথন অন্ত কাহারও হয়? সে বে জানেনা অন্ত কিছু। যেসতীহয়, 

সে কি কাহাতেও মুগ্ধ হইতে পারে? হরি হে, আমর। তোমার আশ্রিত, 

এখন এই চাই যে, মনট। এমনি তোমার ভিতরে প্রবিষ্ট হইয়! যায় যে, 

পৃথিবীর সমস্ত স্থথ সম্পত্তি আনিয়। দিলেও মনকে টানিতে পারে না। 

হরির বাশি একবার বাজিলেই, সমস্ত ছাড়িয়া ছুড়িয়া! চৈতন্তবিহীন হইয়। 

দিকে দৌড়িল। অন্টের কর্ণে ও সুর কিছু নহে। যেমন স্থুর তাহার 

কাণে লাগিল, শরীর মন কোথায় রহিল, একেবারে হরিচরণে গিয়! 

বমিলেন। দেখ, হরি, যে এই সকল কথ বন্তৃতার ছলে বলে, সে একজন 

কাপুরুষ নরাধম। কারণ, যে মিথ্য। মিথ্যা এহ সকল কথ! ন। দেখিয়া, 

না জানিয়া বলে, সে পাপ করে । ভর হে, জীবের মঙ্গল যদি চাহিবে, 

তবে এই রকম কর। যে বলে, “আমি হরিকেও ভালবাপি, আমাকে ও 

ভালবাসি”, তাহার কিছুই হয় না। আমর! ঢের দেখিয়াছি । মা, 

তোমার কত সন্তানকে এই করিয়া মরিতে দেখিয়াছি, তার! চায় ছুই | 

সারের এই যে লীলা, খুব দেখিলাম । তোমাকে খিনি পেয়েছেন, 

তিনি তোমাতে সকলই পাইয়াছেন। হে দয়াময়ি, তোমার ছেলেরা কত 

কাল এই রকম ছুই দিকে ঘুরিবে? সকলই যে পাওয়া যায় এঁ চরণে। 

সকল মনোবাঞ্। পুর্ণ হয়, তোমার শ্রীচরণ পাইলে । এখন কেবল সর্বদা 

দেখি ঘে, মনট! তোমার ভিতরে আছে। তোমার ছেলেগুলি তোমার 

পুণ্যসাগরে ডুবিয়া গলিয়। যাউক। দেখিয়াছি ভাল ক'রে, যে পচ দিক 

করিতে গিয়াছে, তার শেষ ভয়ানক । আর ধিনি তোমাকে চাইয়। সমস্ত 
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পাইয়াছেন, দেখিলাম, তিনিই ছুইকে এক করিয়।, পরম নখে সুধী 

হইলেন। হরি, তোমার দিকে মনকে টানিয়া বাখিয়! দাও । তোমার 

মত আর আমাদের কেহই নাই । অমন পিতা মাতা বন্ধু কেহ নাই । 

যখন অন্ত বস্ত কিছু ভাল লাগে না, যখন অন্ত কাহারও সঙ্গ ভাল লাগে 

না, তখন একমাত্র হরিধনই সর্বন্ব ধন মানুষের । চিরদিন যেন তোমার 

সেই তক্তিযমুনার ধারে, তোমার সুন্দর বংশী শুনিয়া, সমস্ত ত্যাগ করিয়া, 

তোমার শ্রাচরণে প্রাথকে বিকাইয়া রাখি, হরি, অনুগ্রহ করিয়া আজ 

আমাদের এই আশীর্বাদ কর। (ক-- ] 

শান্তি শান্তিঃ শান্তি; ! 

এ রসি, পা, এছনসপধিক তা 

আশ্বাস বিতরণ 

( দিল্লী, রবিখার, ৯২শে আশ্বিন, ১৮০৫ শক; 

ণই অক্টোবর, ১৮৮৩ খুঃ) 

হে প্রেম্বরূপ, হে আদরের অন্তপতম হীশ্বর,। আমর! যেখানে যাই. 

তেছি, যেখানে বলিতেছি, সে স্থান পুণ্যের সৌরভে কি সুগন্ধ হইতেছে.? 

আমরা কি আতরের মত হুইয়। দৌড়িতেছি? তোমার ভাগবততত্বকথার 

যে স্বগীয় সৌরশ, তাহা কি ছ্ুড়াতছেছি? দীানবন্ধো, পাপী হই, আর 

যাহাহ হহ, তুমি আমাদের সাক্ষা বশিয়া নিদ্ধারণ করিয়াছ। জগতে 

লোকের মধ্যে তোমার সম্বন্ধে বিশ্বামের অভাব আছে, তোমাকে আপন 

করে; এই জন্য, হে বিশ্বেখবর, তুমি ভোমাপ কতিপয় বিশ্বাসী সন্তানকে 

ডাকিয়। বলিয়াছ, ঈশ্বরধিপ্রোহীদের মন্যে ব্রদ্শান্তি দাও । হে পিতঃ, 

যুগে যুগে তুমি এক এক দল বিশ্বাণী প্রস্তুত কতিয্বা, তোমার ধর্ম প্রচার 

করিয়াছ! তুমি নিজে দয়া করিয়া, এক এক দলকে তোমার নাম 
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প্রচার করিবার ভার দাও। তাহাদের তুমি রক্ষা কর, অনেক অলৌকিক 

বাপার তাহাদের দেখাইয়। দাও, তোমার বিশ্বাসীদের সঙ্গে চিরসন্বন্ধ 

স্থাপন ক'রে । তোমার কথা শুনিয়া, তোমার বিশ্বাসিদল নান! স্থানে 

গিয়৷! পাগল হইয়া, তোমার কথা প্রচার করেন। যদি তোমার অনুগ্রহে 
আমরা এই কার্যে ব্রতী হইয়। থাকি, তবে আমাদের কার্যেতে সুগন্ধ 

বাহির হউক ; আমাদের কথায় সুগন্ধ, শরীর মন হইতে সুগন্ধ বাহির 

হইয়! চারিদিক আমোদ্িত করুক। নাথ, যেন আমর! পৃথিবীকে বিশ্বাসী 

করিতে পারি, যাহারা তোমাকে দেখিতে পায় না, তাহার! যেন তোমায় 

দেখিয়। শুদ্ধ এবং সুখী হয়; যাহার তোমায় ভালবাসিতে পারে না, 

তাহার! যেন তোমাকে প্রাণ দিয়! প্রেম করিতে পারে । যদি আমর! 

মন দিই তোমাকে, তাহা! হইলে, দীনবন্ধো, আমাদের কথা এমন নরম 

হইবে, আমাদের কাজ এত সুন্দর হইবে যে, আমাদের দেখে পৃথিবীর 

তোমার প্রতি ভক্তির সঞ্চার হইবে। হরির প্রেমলীলার সাক্ষ্য দিব, 

হরি আমাদের মধো এই এই লীলা দেখাইতেছেন। এ কপিধুগের 

মধ্যেও ভরিপ্রেমে মানুষ পাগল হইয়া যায়। আমর! দেখাই যেন দিন 

দিন, কাণা চক্ষু পাইয়াছে, কাল! শুনিতে পাইতেছে। কৃতার্থ করিবে 

বণিয়। দেশ দেশান্তর হইতে লোক আদিতেছে। তোমাকে পৃথিবী 

মানিবে ন? তোম'র নববিধানের মধ্যে প্রবেশ করিলে, সমস্ত চকিত্র 

যেন ফুলের মত ফুটিয়! উঠে। ইশ্বর, এসকল দেখিয়! মানুষ কেন 
চুপ করিয়া থাকিবে? প্রেমের সুধা যাহা পেট ও'রে খাইয়াছি, তাহ! 

দশ জনকে খাওয়াই। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড নবদ্বীপ হইয়। হবিপ্রেমে মত্ত 

হউরূ। দীনবন্ধো, তুমি যুগে যুগে যাহা করিলে, ঘোর কলিষুগে 
তাহাই কর। আশ্রিত ভূত্যদিরের মুখ তুণিয়।! কথ। কহিবার মত 
কর। বণপিব, ছিলাম বড় দরিদ্র দীন, এখন হইয়াছি খুব ধনী। আগে 

১৮৩ 
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ভগবানের শাস্ত্র কিছু জানিতাম না, এখন প্রাণের ভিতরে অনার্দি 

বেদ বেদান্ত গশুনিতেছি। হে করুণাসিন্ধো, আমাদিগকে আশীর্বাদ 

কর যে, যে সকল গুঢ় হরিকথা আমাদিগের ভিতরে আপিয়া শুনাইলে, 
সেইগুলি জগতে প্রচার করিয়া, নকলকে হবিপ্রেমে মাতাই। আরও 

তোমার প্রেমে মাতিব, মনে যাহ] দেখিয়াছি, শুনিয়াছি, নির্ভয়ে চারিদিকে 

প্রচার করিব, সকলকে তোমার প্রেমে মত্ত করিয়া পৃথিবীকে স্বর্গ 
কৰিব, এই আশা করিয়া, তোমার শ্রাচরণে আমর! পরম ভক্কির সহিত 

প্রণাম করি। [ ক--] 

শাস্তি শাস্থিঃ শাস্তি: ' 

শাবসম্তণত 

( দিল্লী, সোমবার, ১৩শে আশ্বিন, ১৮০৫ শক; 

৮ই মক্টোবর, ১৮৮৩ থু) 

ছে দয়াসিন্বে।, হে যোগেশ্বর, মানুষ আপনার দোষে আপনাকে কত 

নীচ করে। ছিল সে দেবসত্তান, ব্রহ্ষতনয়, তার পরে সে হুইল মানুষ, 

তাত পরে জন্ত। তোমার ছেলে ভয়ে মানুষ চতুষ্পদের সঙ্গে মিলিল। 

যে শরীরে দেবতাদিগের রক্ত চলিত, সেই শরীরে এখন কাম ক্রোধাদির 

রক্ত চলিতেছে । হে প্রেমন্বরূপ, এত আত্মবিস্থতি মানুষের হয় ? আমর! 

মনে করি, আমর! শূদ্র, কিন্ত, হরি, পুত্র কখন শূদ্র হইতে পারে না। 
এই পৃথিবীর পশুত্ব আলিয়া আমাদের ভিতরের ব্রহ্গতেঙকে চাপিয়া 
দেয়। মানুষের রক্ত দেবতার ব্রক্ক। যদ্দি তোমাকে মানুষ ভালবাসে, 

সেবা করে, তবে সে ব্রহ্ষমতনয়ের স্তায় থাকিতে পারে । মার মত মুখ 
ছেলের হয়, বাপের মত 'অঙ্গসৌষ্ঠব সন্তানের হয়। মানুষ 'এমনি ভূলে 
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গেল যে, ইচ্ছা ক'রে গিয়ে বলে, আমি জন্ত। যেমানুষকে তুমি স্বর্গের 

সিংহাসনে বসাইবে, সেই মানুষ কি না শুকরেব সঙ্গে মিশিয়। বিষ্টা 

খাইতেছে। যে মানুষ রাজকুমারের বিক্রম দেখাইবে, আজ সেই মানুষ 

পঙ্গু, অন্ধ, মৃতপ্রায়। ব্রঞ্গ, ব্র্ধকুলে কেন এমন ভ্রষ্ট আচার ? জাতি. 

চাত হইঈয়। নীচে পড়িল কেমন ক'রে? হরি, তোমার মতন তেজশ্রী 

ছেলে হইয়! কে দেগাবে? মানুষ কাহার গর্ভে জন্মিয়াছিল, ভূলিয়! 

গেল। মানুষের জন্ম তে! ভগবতীর উদরে। তোমাকে, মা, ভুলে গেলাম ? 

এখন পিত। মাতা বঞ্চনা, বংশ অস্বীকার! কেন না, তাহা না হইলে 

অসদ্বাবলায় করিতে পারিব না। সংসারের নীচ সখের জন্ত মানুষ পিত। 

মাতাকে স্বীকার করে। কি ভয়ানক । মা, আমরা তোমাকে কখন 

অস্বীকার করিব না। যখন স্বর্গে ছিলাম, বাল্য ব্যবহার করিতাম, 
সকালে বৈকাণে সাধু ভাইগুপির হাত ধরিয়া কত যোগের খেলা থেলিয়া, 

দেবরাজ্যের নিয়ম পালন করিতাম। এই পৃথিবীতে আসিয়! কোথায় 

গেল সে উচ্চ জীবন? এই সেই শরীর, এ রক্তের ভিতরে এখনও 

সেই হরি বিরাজিত। তবে কেন আর নীচ ব্যবহার এখনও? হে 

মাতঃ, দেশে যেমন তোমার পূজা আজ আরম্ত হইল, হৃদয়ে তেমনি যথার্থ 

তোমার পুজা আমর! করি। সমস্ত মানুষ তোমার সন্তান। আজ 

আনন্দের দিন, তুমি যে চারিদিকে তোমার ভক্তদের মধ্যে তোমার মাতৃন্নেহ 

প্রকাশ করিতেহ। আজ তোমার আহ্বান ধবনি শুনিয়া তোমার নিকট 

আমিল।ঘ। বিনি বিপদকালের বন্ধু, তাহাকে কি অস্বীকার করিতে 

পারি? দেবীপুঞ্জ। এ দেশে লুপ্ত হইল, আবার দেবীচব্রণ সকল সন্তানে 

মিলিয়া পুজা! করিতে থাকুক। জ্েবি, দেবী বলিয়া তোমাকে ডাকিব। 
তুমি ভারিণী, মোঙ্ষদাক্মিনী, তোমার চরণতল মা মা ব'লে ভক্তির 

দহিত পড়িয়া থাকিব, আর শুদ্ধ এবং সুখী হইব, মা, এই আশ করিয়া, 
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আমরা সকলে তোমার শ্রঠরণে ভক্তির সহিত বার বার প্রণাম 

করি। চির 

শাস্তি: শাস্তিঃ শাস্তিঃ। 

সৌহাদ্দ-মুক্তি 

( কাণপুর, বুধবার, ২৫শে আশ্বিন, ১৮০৫ শক) 

১*ই অক্টোবর, ১৮৮৩ খু ) 

হে প্রেমরাজ, শরণাগতবংসল, ভক্তকে ভালবাসিতে, ভক্তের মান 

রক্ষ। করিতে তুমি যেমন আছ, আর এমন কে আছে? তোমার মত 

বন্ধু আর তকে আছে? বন্ধু হয়ে, দীনবন্ধো, ভক্তের সব! দিবানিশি 

করিতেছ। বিশ্বানীর চক্ষে পৃথিবীতে যত ভক্তের বাড়ী আছে, তাহাতে 

তুমি কেবল দৌড়িতেছ। কোমল তোমার প্রাণ, বন্ধুর ছুঃখে তুমি বড় 
কাতর হও। লক্ষ লক্ষ ক্রোশ দূরে একটি ভক্ত তোমার পড়িয়া আছে, 

বন্ধু নাই, যাহার। ছিল, ক্রমে ক্রমে ছাড়িল; তুমি গেলে তাহার ঘেঝ 

করিতে । অবিশ্রান্ত সেবা! কর। কাছে আসিয়! বসিয়া কত রকমে 

প্রাণ পরিতোষ কর। লোকে তোমাকে পিতা, মাতা, মুক্তিদাত। বলিয়। 

পুজা করিল। এই যে বন্ধুভাবটি, ইহার ভিতরে অমুত রহিয়াছে । 
আমার মুখ শুকাইলে তোমার মুখ শুকায়, আমার ব্যারাম হইলে যেন 

তোমারও ব্যারাম হইয়াছে । জগদীশ, পৃথিবীতে আত্মীয়স্বজন আছে, 
তাহার৷ সেবা করে, কিন্তু তাহাদের মুখ শুকায় না। তাহার! নিজের! 

আল্গ। হইয়া! লেবা করে। হরির প্রাণে তক্তের প্রাণ এক হুইয়। 

গিয়াছে। ভক্ত বলিয়াছে, আমার কাছে যে দিনের বেলায় কেহ থাকে 

না; ঈনারায় হরি তাহা বুঝিলেন এবং তৎক্ষণাৎ হইতে নিজে কাছে 



শপ্তি ১৪৮৫ 

গিয়া বসিলেন। এ নব্বিধানের হরি যেন ভক্কের প্রেমে পাগল হইয়। 

গিয়াছেন। আমি যখন ক্ষেপি, উনিও তখন ক্ষেপেন। মনে মনে 

যোগবন্ধনে উনি এক হইয়া, বন্ধু হইয়। সেব! করেন। প্রেমেতে বিহ্বল 

হইয়া গিয়াছেন। অনন্ত ব্রন্ধাণ্ডের হরি জখম হইয়াছেন, অনন্ত প্রেমের 

ভারে। আমার হরি, বাজারে কি পাওয়! যায়, তাহাই খুঁজিতে যান। 

বন্ধুতা বড় ভয়ানক জিনিব। না৷ দেখিলেও বাঁচি না, দেখিলেও মনের, 

ভিতরের হুঃখ যায় না, সেবা করিলেও মন তুষ্ট হয় না। অধম নরাধমকে 

কি বন্ধুত্বে বরণ করিয়াছ? তবে আমার আর ভাবনা কি? কি 

লোকে অগ্রাহথ করিণ, কে ছটে। শক্ত কথ! বলিল, কে ছাড়িয়। চলিয়া 

গেল, কে এখন আমাকে তত ভালব।সে না, এনব কি আর আমার 

লাগে? হে প্রেমময়, দয়। করিয়। আমাদিগকে এই আশীর্বাদ কর, 

যেন চিরদিন তোমাকে হৃদয়ের বন্ধু মনে করিয়! সৌহার্দ্যমুক্তি লাভ 

করিব ও তোমার শ্রীচরণে পড়িয়! তোমার সহিত বন্ধুত্বপ্রেমে এক হইয়া 
যাইব। [ ক--] 

শাস্তিঃ শাস্তি: শান্তি: ! 

শান্তি 

( কাণপুর, শুক্রবার, ২৭শে আশ্বিন, ১৮০৫ শক; 

১২ই অক্টোবর, ১৮৮৩ খৃঃ ) 

হে অপার শান্তি, হে নিত্য কুশল, ভবনমুদ্রে শান্তিঘাট ভুমি। 

জীবের জীবনতরী চারিদিক ঘ্ুরিয়। ফিরিয়া অবশেষে এই শাস্তিঘাটে 

উপস্থিত হয়, যেখানে তুফান নাই, ঝড় নাই, যেখানে প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ 

ংসারের উত্তপ্ত জীবদিগকে শীতল করে। হে মধুরভাষী বন্ধ, যখন 
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সকলের কথ! ক্রমে ক্রমে অসহা হইয়া উঠে, তখন তোমার স্থধামাথা কথ। 

একটি একটি অমৃতবিন্কুর স্তায় মনের ভিতরে পড়িয়! আরও শান্তি দেয়। 
হে শ্রীনাথ, তোমার শ্রী লংসারদগ্ধ চক্ষুকে আরাম দেয়। হে লক্ষি যদি 

আনিলে তব সঙ্লিধানে, জীবনকে ক্রমে ক্রমে শান্তিময় কর। তোমাকে 

দেখিলেই শাস্তি হইবে, কথ! তোমার শুনিলেই শান্তি হইবে, এমন অবস্থায় 

আনিয়। ফেল, তবে মানব জনম সফল হইবে; এই সাধন ভঙ্গন যাহ কিছু 

জীব করে, কেবল শান্তির জন্ত। যখন প্রাণট! শীতল হয়, তখন মনের 
সাধে শ্রীমতভীর গুণগান করে। যাহার। শান্তি পেলে না, তাহাদের 
উপাসন! মিথা1, ভঞ্জন সাধন মিথ্যা। সংসারের লোকদের মাথাগুলে। 

যেন অশান্তির আগ্তনে জ্বলিতেছে। উপাসনাট! খুব মধুর কর। যদি 

শাস্তি না পায়, তবে তোমাকে জীব ডাকিবে কেন, এত একতারা গেরুয়া 

লইবার আবগ্তক কি ? এস, নম! লক্ষি, মাথায় হাত দিয়! খুব শান্তি দাও । 

শান্তি দিয় জীবকে লোভী কর, আরও শান্তির জন্ত। সকলের বুকে হাত 

দিয়৷ দেখিব, মা, তারা শান্তি পাইয়াছে কি না মাকে ডাকিয়া। যেন 

ঠিক প্রস্ফুটিত কমল ফুল! এমন যে, অগ্চ দশ জন যদি আসিয়া তাহাতে 

মাথা দেয়, তাহা! হইলেও তাহাদের শান্তি হয়। শোকের জাল! নিবাইয়। 

দাও, আর, কমলা, সকল হৃদয়ে শাস্তির কমল ফুল ফুটাইয়। দাও । চিত্ত- 

সরোবরে তোমার পাদপন্স ভাপিতেছে, এইটি দেখিব। শ্রী চরণকমলম্পশে 
সমস্ত শরীর মনকে শান্ত করিব, আর শান্তিসপিলে ডুবিয়া মা মা করিয়! 
ডাকিয়। শুদ্ধ 'এবং সুখী হইব, ম1. অনুগ্রহ করিয়া নাজ আমাদের এই 

আশীর্বাদ কর। [ক--] 

শান্তিঃ শান্তি শান্তি: । 



মার সাধ মেটান ১৪৮৭ 

মার সাধ মেটান 

( কাণপুর, শনিবার, ২৮শে আশ্বিন, ১৮০৫ শক? 

১৩ই অক্টোবর, ১৮৮৩ খুঃ) 

হে প্রেমের আকর ঈশ্বর, যেখানে প্রেম, সেইখানেই গভীর। যে 

প্রেম করে, সে যে অনেক চায়। সাক্ষী তুমি, মা, আমার । দিয়াছ 
অনেক, চাওও অনেক । তোমার লো, ব্রহ্মলোভ, কিছুতেই থামে 

না। ব্রন্ষের কিছুতেই আর সাধ মিটে না। কোথায় প্রাণের এক 

কোণে একটু প্রেম পড়িয়া আছে, সেটুকুও চাই। মার আমার আশ 
মেটে না। বড় ঘরের প্রেমিক বাহারা, এমনি লোভী তাহারা । ছোট 

লোক জীব বলে, সিকি ভাগ প্রেম দিলাম, আবার কি দিব? ঈশ্বর 

হালিতেছেন, আর বলিতেছেন যে, ওর এইটুকু দিতে কষ্ট, তৰে সমস্ত কি 

করিয়। দিবে? তোমার যে অধিকার সমুদায় জিনিষের উপরে । আমা- 

দের শরীরে এক ফোট। ব্রক্ত থাকিতে, তাহা তুমি না লইয়! ছাড়িবে না) 

মা, প্রেমের রহস্ত কে বুঝিতে পারে ? যেখানে দামোদরের বাধ ভাঙ্গিয়। 

চলিতেছে, সেখানে কি একটু বাকী ব্রাখিয়৷ নিশ্চিন্ত হইতে পারে ? 
দামোদর হ। করিয়। রহিয়াছে, কেবল গিলিতেছে | এই কুড়ী বংসর 

যা কিছু পাইয়াছি, এনে দিয়াছি মার চরণে, তবুও মার “আরও দাও” 

“আরও দাও” কথাটী থামিল না| । মার ভালবান কত অধিক । আধ 

মিনিট যদি মনট। অন্ত দিকে যায়, মার মনে বড় কষ্ট। অথৈ প্রেম, 

চবিবশ ঘণ্টায় ঘড়ি ধরিয়া! দেখিতেছেন, আমাকে ছাড়িয়। কোথায় গেল? 

মার প্রাণট। পড়িয়া আছে ছেলের কাছে। ছেলেট! বুঝিতে পারে ন1। 

নে 'ভাবিতেছে, উপাসনা করিতেছি, সাধন করিতেছি--সবই করিতেছি। 

আপিয়' দেখি, মা বিমুগ। মা বলেন, যে আধ মিনিট আমাকে ছাড়িয়! 
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থাকিতে পারে, সে আধ ঘণ্টাও তো ছাড়িতে পারে। মা, যাহারা 

তোমার চরণতলে পড়িয়া ভজন সাধন করিতেছে, তাহাদের এইটে আগে 

বুঝিতে দাও। সকলে ঠিক ঠাক বুঝিতেছে, বাহিরের লোক খুব সুখ্যাতি 
করিতেছে, বলিতেছে, এ খুব মাকে ভালবাসে, একবারও ছাড়িয়া থাকে 

লা। কিন্তৃতুমিজানবেশ, সেকি করে। এক মিনিট তোমাকে সে 
ছাড়িয়া গিয়াছিল ব'লে তুমি বিরক্ত। পৃথিবীর মার ছেলে যদি স্তনের' 
দুগ্ধ না খায়, স্তনের টন্টনানি কত হয়। এত বড়স্তন, কতই ম! বাথ! 

পাইতেছেন। মন, মা যাহা চাহিতেছেন, সব মার চরণে দে। মা, এস, 

বস, সমস্ত নাও। তুমি প্রমলোভী হইয়া যেমন চাহিতেছ, আমরাও 
যেন ব্রহ্মলোভী হইয়। তেমনি তোমাকে সমন্ত দিয়। তোমাকে লই। আর 

আধ। আধি লাধন করিব না, যা ' আছে, সমস্ত তোমাকে দিয়া, তোমার 

সাধ মিটাইতে চেষ্টা করিব, ম! দয়াময়ি, অনুগ্রহ করিয়া আঞ্জ মামাদিগকে 

এই আশীর্বাদ কর। [ক-_] 

শান্তি শাস্তিঃ শান্তি; । 

ব্বর্গদর্শন 

( কাণপুর, রবিবার, ২৯শে 'আশ্বিন, ১৮০৫ শক; 

১৪ই অক্টোবর, ১০৮৩ খুঃ) 

হে 'অনন্তপ্রেম, ন্বর্গকামনা এখানেই, স্বর্ণপ্রাপ্তিও এখানে । যে 

কামনা রাখে ইহুকালের জন্য, সিদ্ধি রাখে পরকালের জন্ত, সে তোমাকে 

জানে না। হে পিত* পিতৃভক্তদিগের মধ্যেও সাংঘাতিক একটি অবস্থা! 

আসিয়াছে, যদি পবিত্র আত্মা আসিয়। দুরবস্থা দূর করেন, তবেই ভাল, 

নচেৎ দলশুদ্ধ বুঝি গেল। আমাদের বাল্যদল যুবাদল দু'টি ছিল ভাল, 
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উচ্চতর স্থানে যাইতে হইলে আর যে লোক পাওয়া যায় না। বদ্ধবর্গ 

লইয়। কেবল এ পৃথিবীতে ন্বর্ণ-স্থাপন হয় না। এই সাংঘাতিক অবস্থাকে 

আমর! বণি, অকালে মৃত্যু-যদি দিন কতক খুব কাজ কম্ম দান ভজন 

ধান করিয়া আর উঠিতে না পারে, তবে তার আর হ্বর্গ নাই। আমর। 

তো আর মাম্মপ্রবঞ্চিত লোক নই যে, ভাবী কল্পনার স্বর্গ প্রস্তুত করিব। 

এখানে ছেলেবেলা হইতে যেমন সকলে মিলিয়! সাধন ভঙ্রন করিতেছি, 

এখনও তেমনি বুদ্ধ বয়সে যোগরাদ্যে যোগ করিব। কিন্তু সংসার হইল 

প্রতিকূল । আর আমাদের লোক উঠে না। ভালবাস। বাড়িৰে ন।। 

জীবনের সুগন্ধ তো! বাড়িবে না। চরিত্র ভাল হয় না। যিনি শ্রষ্টা, 

তিনিই প্রলয়কর্ত।। মার এক হস্তে অমুতের পাত্র, রিন্ত অন্য হস্তে অসি 

আছে। ব্রাঙ্দের৷ আর উঠিতেছে না, কৈলাসপুরী যোগগ্রামের কত বাড়ী 
রহিল বাকী, দেখিল না । ভগবন্, বৃক্ষ আর ফল না দিলে তার দশ! 
স্পঈটই দেখা যাইতেছে । এই আমর কয়েকটি মানুষ আছি. পৃথিবীতে 

আর এক দল আসিয়া এই স্থান দখল করিবেই করিবে । এখন যে 

সাংঘাতিক রোগ প্রবিষ্ট হইয়াছে, বুঝিতেছি, কর্ম কাজ বড় অধিক হইবে 

না। অন্য অন্য দল পৃথিবীতে আনিতেছে, তোমার ভক্তদের কাজ 

লইতেছে। হরির বুন্দাবনে খুব যাত্রী আপিল, কিন্তু এখন নরম পড়িল। 

এই দলের অকাল মৃত্যু-তাহারই পুর্বাভাস এখন দেখা যাইতেছে। 

কোথায় অনাবৃষ্টি হইবে, না, প্রেমবর্ষণের ধুম বাড়িয়াছে। ভে মাতঃ, 

পৃথিবী তোর বৃন্দাবন দেখিবে দেখিবে ভাবিয়া, আর দেখিতে পাইল 

না। আমর! উচ্চমণ্ডলী হইয়া স্বর্গ তে দেখিতে পাইলাম না। দেখ! 

যাইতেছে, কিগ্ত উঠিতে পারিলাম না। আমি বলিতেছি--বাণী শুনিয়া 

বলিতেছি ; বানিয়ে বণিতেছি না। রাশি রাশি কুবেরের ধন মাসিতেছে, 

দেখিতেছি। 'এখনও লক্ষ লক্ষ গ্রামের জোককে খাওয়ীইবার জোগীড় 

১৮৭ 
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রহিয়াছে। লোক কৈ? এই ছুঃখ কি থাকিবে? বুন্দাবনপতি, সেই 

মহাভাব, সেই ভক্তিভাব, সকলই সেই, কেবল বিশ্বাস করিয়া লোকে 

আসিতেছে না। হে প্রেমসিন্ধো, এই বিশেষ নরক আসিয়াছে, তাহাই 

তোমার পা ধরিয়। বলি, একবার ধদি এই ভয়ানক সাংঘাতিক ভ্রান্তিটাকে 

পবিত্রাত্বা আসিয়া দুর করেন, তবেই আমর! এ অকাল মৃত্যু হইতে 
বাঁচিয়া, 'নারও কিছু দিন থাকিয়া তোমার স্বর্গ দর্শন করি। কর 

ডাকাডাকি, শরীর পাত হইল--তোমার ঘরে আসন পাতা--এততে 

বদি না আসে, তবে কি হইল? তোমার স্ক্ম অটল আদেশ, তাহার 

উল্ট। কখনও হইবে না। গরীব কয়েকজন লোক হাসিতে হাসিতে 

তোমার বুন্দাবনে গেল, তার পর কোথায় গেল? এই সকল যোগের 

ঘরে তে। কাহাকে ও দেখিতেছি না| পৃথিবীতে এমন শুভক্ষণ আর কখন 
আসিবে? এ সময় আমাদের খুব মাতাইয়! দাও। মার কিছুদিন 

বচিয়া খুব ভোগ ক'রে লই। বাগড়! দেয় কেন আপনার লোক? 

মা, তালে তালে নাচিতেছে, এমন সময় বেরসিক একটা কে কথ! 

বলিল, আর তাল কাটিয়। দিলে যে, ঈশ। মুষ। এর! চটিয়া উঠিয়া 

গেলেন। গুটি পঞ্চাশ তেমন ভক্ত হয় এখন, তবে মনের সাধে টাকা 
গ্রহ করিত। ছাদ ফুড়িয়া মোহর পড়িতেছে, আর গৃহস্থ ঘুমিয়ে 

আছে। ব'লে বলে মার পারিনে, মা। দয়াময়ি, 'এখন বুকে পা! দিয়া 

এ কয়ট! স্বর্গ কোন রকমে দেখাইয়! দাও। নয় তো, যে কয়েকটি 

লোক দেখিতে চায়, তাহাদের দেণাও। পরে দেেখিবে, এটা আমার 

ভাল লাগিবে লা। হাতের কাছে রহিয়াছে, কেন এখন দেখিবনা? 

এত টাক! কড়ি রহিয়াছে, কেন গরীব হইয়া থাকিব? ঢের সুখ 

আছে কপালে, ছাড়িব কেন? মা, মহালম্মি এমন মুখের সময় 

লঙ্ষ্মীকে ঠেলিয়া ন৷ দিয়া, ম| লক্ষ্মীর হাত ধরিয়া, হাপিতে হাসিতে এই 
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বাকী কমট। স্বর্গ দেখিয়। লই; মা, অনুগ্রহ কর্িয়। আমাদের আজ এই 

আশীর্বাদ কর। 1 ক--] 

শান্তিঃ শান্তি: শান্তিঃ। 

রর যোগনিড্রা। 

( কাণপুর, শনিবার, ৪ঠ| কাণ্ত্রিক, ১৮*৫ শক; 

২*শে অক্টোবর, ১৮৮৩ খুঃ) 

প্রেমসিন্ধে, যোগেশ্বর, তোমাছাড়া যদি আমার কিছু স্পৃহণীয় থাকে, 
তবে আমি ভক্ত থাকিতে পারি, কিন্তু খুব নিকৃষ্ট । কেবল তুমিই আস্তে 

আস্তে প্রেমের আকর্ষণে টানিবে মনকে, আমি তোমার মাতৃবক্ষে ভাবন! 

চিন্ত1! ত্যাগ করিয়া! যোগনিদ্বায় থাকিব। কেবা বন্ধু, কেব! পৃথিবী, 
কিছুই তখন মনে আসিবে না। আর সেইটী যদি প্ররুত যোগ হয়, তবে 
ইহকাল পরকালের কাজ গুছাইব। এ নিদ্রাতেই আস্তে আস্তে বৈকুঞ্ঠে 
চলিয়া যাইব। তক্তেরা কি মনে করিয়াছেন, লালসার আগুন বুকের 

ভিতরে জ্বালিয়। শাস্তি পাইবেন? তোমাকে মানুষ ডাকিতেছে, অথচ 

এইটা চাহিতেছে, ওট। চাহিতেছে, এ কি ব্কম? যোগীর আব, 

খষির মাদক-মেবনের ভাব, দয়। করিয়া এই অধম জীবদিগকে প্রেব্রণ 

কর। ঢের মাদক সেবন করিলে এ উত্তপ্ত মনকে শীতল করিতে 

পারিবে । হদি মনে রহিপ লালসা, তবে যোগের শয্যায় শুইয়াও টাকার 

ভাবন|, সংলারের ভাবনা । দয়াময়ি, মনটাতে য্দি কামনার আগুন 

নিবাই, ভোমার মুখ দেখিতে দেখিতে নিদ্রায় অচেতন হই, আব এক 
রাজ্যে যাইয়। পড়ি । সেখানে কিন্তুই নাই, কেবল আমি আর মা, মা 

আর আমি। পৃথিবীর দমুদায় স্থানে আগুন জলিতেছে। এখন চাই 
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কেবল যোগানন্দের শীতল জল। মনের ভিতর আগুন জলিতেছে। 

যেমন উপাসনা হইতে বাহির হইল, অমনি মানুষ চারিদিকের আগুন 
আলিয়া! দিল। এ যোগধশ্ম ভক্তদলের মধ্যে আর একটু প্রবল করিয়া 

দাও। ভাই বন্ধু সকলে ভ্রান্তিতে পড়িয়াছেন। তাহাদের বুকের ভিতরে 
খুব কামনার আগুন জবলিতেছে। যোগেশ্বরি, যর্দি একবার হরিলামের 

মাদক খাওয়াও, এর মুখ দেখিতে দেখিতে নেশায় ঢলিয়া পড়িয়া একেবারে 
অচেতন হইয়া যাই। ওরূপ দেখিতে দেখিতেই যোগী হওয়া যায়। 

জীবের শরীর মন গরম হইয়! গিয়াছে, ইহাতে তোমার লাবণ্যের একটু 
ছিটে দাও দেখি, অমনি দড়াম্ করিয়৷ পড়িয়া যাইব, আর পড়িয়াই ঘুম । 
এ হরিপাদপন্ম বুকে ধরিয়া চুপ করিয়া পড়িয়া! থাকিব। শ্রীহরি, সকল 
কামন বিরহিত হইয়া, তোমার যোগেশ্বরীরূপে মোহিত হইয়া, যোগনিদ্রায় 
একেবারে ডুবিয়। থাকি, এই আশীর্বাদ কর। [ ক-_] 

শান্তি: শাস্তি শাস্তি: | 

সার ধশ্ম 

( কাণপুর, রবিবার, ৫ই কান্তিক, ১৮০৫ শক; 

২১শে অক্টোবর, ১৮৮৩ খৃং ) 

হে প্রেমময়, হে জ্যোতিন্ময়। চারিদিকে কেবলই অসার, তন্মধ্যে আমি 

প্রধান অসার; কিন্ত যখন ব্রহ্মপূজ! হয়, তখন সকলই সার। স্বপ্নের 

সার কোথায় চলিয়। যায়, ক্ষুদ্র পাপকলস্কিত জীব কোথায় যায় তখন। 

নাথ হে, এমন যে শুষ্ক কাষ্ঠ, ইহাও সার হইয়া! যায়। যত ব্র্গাগ্রির 

ভিভর যাই, ততই আমর সকলে পুড়িতে থাকি । এখনও আত্মার স্থুথ 

অপেক্ষা শরীরের সখ বড় বিশ্বাস করি, অধিশ্বা তাড়াইয়। আবার ঘুরিয়। 
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আসে। কিন্ত যখন যোগেতে এই তনু বিনাশ করি, তখন এই তনু 
তোমার হয়, তোমার হাসি আমার হাসিতে মিশাইয়া যায়। জ্ঞান থাকে 

ন! তখন, আমি কোথায় আছি। এই তো আসল ব্রহ্মপৃঙ্জা। সে সময় 
জীবের মনে থাকে না, 'আমি কি ছিলাম, কোথাকার লোক । আস্তে 
আস্তে তোমার দেবত্ব আমাদের সকলের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দাও। 
এঁ জলে শুই, এ জল খাই, এ প্রেমসিন্ধুতে বিহার করি। এরূপে হরির' 

প্রবেশ যদি জীবের মধ্যে না হয়, তবে ব্রহ্গপুজ। আর হ'ল না। এ 
পাপের ভিতর হইতে, এই পশুতনুর ভিতর হইতে জীবকে টানিয় 

তোল, স্বর্গের রথের মত কর। হরিসঙ্গে হরিভক্তদের লইয়া বক্ষের মধ্যে 
রাখিয়াছি। আমি যোগের প্রার্থ। যাহাতে আর পাঁচ রকম জ্ঞান 

ন। থাকে, একই দেখি, একেতে যুক্ত হুইয়া যাই, এইটি কর; নহিলে 

বলিব, ব্রহ্ম ফাকি, পুজা ফাকি । কাঙ্গালের ঠাকুর যখন নিজের বুকের 
ভিতর টানিয়। লইয়াছেন, জননি,. তখন সন্তানের আর নিরাশ হইবার 

কারণ নাই। প্রেমসাগরে ডুবিয়। লীন হইয়া যাই। যতদিন বাঁচিব 
পৃথিবীতে, হরিপদারবিন্মস্ধাপানের যে আনন্দ, তাহ! সম্ভোগ করিব, 

এই পাপদদ্ধ প্রাণকে শীতল করিব, অনার ধর্ম সাধন করিব না, হরির 

ভিতর প্রবিষ্ট হইয়া তাহার হইয়া থাকিব, এই আশা করিয়া, মা দয়ামসরি, 

আমরা সকলে তোমার শ্রীচরণে বার বার ভক্তির সহিত প্রণাম 

করি।[ ক-_ ] 
শাস্তি শাস্তি: শান্তি; ! 



১৪৯৪ গ্রার্থন৷ 

সোণা হ'য়ে যাওয়। 

( কাণপুর, সোমবার, ৬ই কান্তিক, ১৮০৫ শক; 

২২শে অক্টোবর, ১৮৮৩ থৃঃ) 

দয়াল গ্রাহরি, এই সমুদ্বায় পরিত্যাগ করিয্া জীব যখন তোমার 
নিকট থাকে, তখনই মনন্কামন! পূর্ণ হয়। হরি, তোমার বুকের নামই 
বুন্বাবন। শাস্তিবক্ষ, আনন্দবক্ষের ভিতরে তব পদরৃপায় কোন রকমে 

জীব আস্তে আস্তে প্রবেশ করে; কেমন করিয়। জীব হরির বক্ষের মধ্যে 
গ্রবেশ করে, ইহা লোকে জানে না, বোঝেও না। হরিকে ডাকিতে 

ডাকিতে, শরীর, সংসার, ধন, এম্বর্য্য ভূলিয়া, আস্তে আস্তে কোন্ দিক 
দিয়। হরির বক্ষে প্রবেশ করে। তখন শরীরের জীব যাইয়া! তাহাকে 

ডাকে, সেকি আর আসিবে? তোমাকে হুহাত তুলিয়া ধন্যবাদ করি, 

জীবের ভন্ত এমন সুন্দর মোক্ষ রাখিয়। দিয়াছ! আমি যদি তোমার 

বক্ষের ভিতরে যাইয়! বমি, তাহ! হইলে আমি যে অনন্ত স্থখে হুখী 

হইলাম। দেখ, নাথ, ন্গুখই যথার্থ, কেন লা খনির ভিতর গিয়। পড়া। 

সোণ। আর আব্শ্ক নাহ, কেন না সোণা। হইয়া গেলাম । হরি ভক্তদের 
বক্ষের মধ্যে পুরিয়া তাহাদের হরিময় করিয়া দেন। যদ্দি এই দেছে 
থাকিয়! ধর্ম কর্ম করিলাম, তবে বৈকুষ্ঠবাস হহল ন। হরির ঘরে, 
হরির বুকের বারাগায় বসিব, হরির বুকের ভিতর খেল। করিব, ইহাই 
আমর। চাই। হে আনন্দময়, ইহাহ কর। এক এক সন্তানকে ধরিয়া 

বুকের মধ্যে রাখ। দেখিব, মা, চিরদিন কেমন রাখিতে পার এ রকম 
করে। আর কান টানা একেবারে থামাইয়া দাও। 'সোণ। হইয়। 

যাহব' এহ কথা জগৎ শুদ্ধ সকণে বলুক।. এবার ম্পর্শমণি হরিতে 

লাগিয়া হরিময় হইয়া বাব। আশ! করুক জীব, হরির কৃপা হইলেই 
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হইল। মা গো, তোমাকে ভাবিতে ভাবিতে, তোমার বক্ষোবৈকুণ্ঠে বসিয়া, 

ভক্তদের সঙ্গে বসিয়া, অপার প্রেমসমুদ্রে ডুবিয়া, সংসারের প্রলোভনে 
আর প্রমুগ্ধ হইব না, এবং চিরদিনের গন্ত কৃতার্থ হইব, মা, অন্থগ্রহ করিয়া 

কাঙ্গালদের আঙ্গ এ আশীর্বাদ কর। [ ক--] 

শান্তি: শান্ধিঃ শান্তিং 

কুচবিহাররাজ্য অধিকার 

( কমলকুটার, বৃহস্পতিবার, ২৩শে কান্তিক, ১৮০৫ শক) 

৮ই নবেম্বর, ১৮৮৩ খৃঃ) 

হে পিতঃ, হে দীনবন্ধো, আমর! তোমার নববিধানের প্রিয় ভক্ত, 
প্রেরিত, শ্রেষ্ঠ সাধক, প্রচারক । দীনদয়াল, আমাদের পক্ষে অগ্তকার 

দিন বিশেষ আনন্দের দিন। ক্ষুদ্র বীজ হইতে কত বড় গাছ হইল! 

কোথাকার জল কোথায় আসিল! কাহার সঙ্গে কাহার মিলন হইল ! 

আমর! অনেক পহিলাম এই চার বংসর, এই জন্য যে, আঙ্গ সিংহাসনে 

বণাইয়া তুমি তোমার সন্তানকে তোমার বিধি পুর্ণ করিতে আহ্বান 
করিবে । আজ হৃদয়ের আনন্দের দিন, ভাষ! দুর্বল, কণ দুর্বল, কিন্তু 

প্রাণের ভিতর বিশ্বাস করিতেছি যে, তোমার বিধি পুর্ণ হ্ইল | আমি 
পপ পে পালা পপ পা? 

্ ূববসংস্করণে এই প্রার্থনার হেডিং “রাজ্য অধিকার” ছিল, এই ২ সংস্করণে 

শকুচবিহাররাজ্য অধিকার” দেওয়। গেল। এই প্রার্থনার তাগিখ ছিল ন1। ৮ই 

নভেম্বর, ১৮৮৩ খত, কুচবিহার মহারাঞ্জের সিংহাসনোপবেশন উপলক্ষে, আচাধ্যদের 

কমলকুটীরে প্রেরিতমণ্ডলী সহ এই প্রার্থন! করেন। এই প্রার্থনার বিবরণ ১৮*৫ 

শকের ১৬ই কাত্তিকের ধন্দ্রতত্বে (বরা অগ্রহায়ণ প্রকাশিত) অন্যরূপ দেয়! আছেঃ 

কিন্ধ ভাবত একই প্রার্থনা । ধর্নতত্বের প্রার্থনাটাও এস্থলে উদ্ধত করা গেল। 



১৪৯৬ প্রার্থন। 

মার খাইয়াছি, অনেক সহিয়াছি, কিন্তু তখনি তোমার পদতলে সেই 

কন্তাকে দিয়াছিলাম, যখনি তুমি চাহিয়াছিলে। আমার কন্ত। নয়, 
তোমার সমাজের কণ্ঠ, প্রেরিত-দলের কন্তা। তুমি যখন বলিলে, চাই, 

তখন আর কিছু শুনিলাম না; -বিপদের মধো অন্ধকারে সেই কন্তাকে 

ফেলিয়! দিলাম। তুমি যখন চাহিপে, বগিলে, আমি বেহারে অমৃত 

ঢালিব, আমি বঙ্গদেশে দই শাখায় বিবাহ দিব, ছুই প্রদেশ বা 

করিব, কন্ঠ দাও, আমি ছুই দেশের মিলন কগিব$ আমি নবরক্ত দিয়। 

নব ইজ্রেন এই বেহারকে নিশ্মল করিব; তুমি কাণে কাণে বণিলে, আর 

'আমি মাথা দিলাম, ছুঃখিনী কণ্ত। দিলাম-যে আমার ঘরে ছুঃখে ছিল | 

কিন্ত আমি এক দিনের জন্ত মনে করি নাই, সম্পন মান এশ্বধ্যের ভান 

দিয়াছি। আমি তোমার অন্জ্ঞ পালন করিলাম; তুমি চাঠিলে, আর 

আমরা কয়টি লোকে তোমার কন্তাটিকে এগিয়ে দিলাম অন্ধকারের 

মুখে। ছুই দেশ এক হইল। মা, এই চার বৎসর ম্থথ অধিক পাই 

নাই; কিন্তু আজ সুখের দিন, বিশেষ আনন্দের দিন। আজ, মা, এক 

কোলে রাজা, এক কোলে রাণীকে লইয়া, মাঝথানে ছোট রাজকুমারকে 

লইয়া, বেহার কোলে ক'রে বোস। আজ আমার পৃথিবীতে যা পাবার 

পাইলাম। কারণ আঙ্গ বিধান পুর্ন হহইল। স্ুুনীতির সঙ্গে স্ুনাতি, 

আলোক, পরিত্রাণ কুচবিহারে প্রবেশ করিবে । এই সমাবোহের সময় 

কুচবিহারের উপর শ্বর্গ হইতে পুষ্প বর্ষণ হউক! মা, দয় করিয়। 
এই আশীর্বাদ কর, মামর। মাতৃলীপ! দেখিতে দেখিতে খুব বিশ্বান করি, 

সকলে মিলিয়! ভারতের কল্যাণ কামন। করিয়, তোমার চরণে বার বার 

প্রণাম করি। [মো-) 

ঈসা স 

হে গ্রভো, তোমার দাসবর্গণের পক্ষে মআঙ্গ একটি বিশেষ আনন্দের 
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দিন। আজ তুমি আমাদিগের কৃতজ্ঞতা ও ধন্তবাদ গ্রহণ কর। আমর! 

কাদিতে কাদিতে বপন করিয়াছিলাম, আজ আমর! হাপিতে হাসিতে 

সংগ্রহ করি। এত বিত্ব, এত বাধা, এত বিপদ পরীক্ষা! এত দিন বহন 

করিয়া, তোমার অগম্য বিধানের ফল লাভ করিয়া, আমর। একান্ত 

স্ত্রী এবং কৃতার্থ হইলাম । গভীর জ্ঞানপূর্ণ মঙ্গলাভিপ্রায় পুর্ণ হইল 
বলিয়া, আমর। তোমাব্র প্রশংসা করিতেছি, তোমাকে ধন্তবাদ অর্পণ 

করিতেছি । আমর! তোমায় বিশাস করিলাম, তোমার আদেশে বাধ্যত! 

স্বীকার করিলাম, তজ্জন্ত আমাদিগের স্ুমহৎ পুরস্কার হইল | আম" 

দিগের কম্তা চাহিলে, এবং আমরা বিশ্বাসপুর্বক তাহাকে তোমার হস্তে 

অর্পণ কাঁরলাম । যাহারা তোমার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, পৃথিবীর 

রাজ্য তাহাদগের নিকট তুচ্ছ কপর্দকতুল্য। তুম বলিলে, “তোমা- 

দিগের কন্তা আমাকে দাও যে, আমি নূতন হজরায়েল বংশের শোণিত 

পুরাতন জাতির ভিতরে প্রবিষ্ট করিয়। দিতে পারি। উভয় জাতির 

সন্সিলনে লক্ষ লক্ষ হুঃখভারাক্রান্ত পোকের মধ্যে জীবন ও আলোক 

আনয়ন করিব যে, আমার বিধাতৃত্ববিষয়ে তাহার। সাক্ষ্য দান করিতে 

পারে।” আমরা তোমার কথ শুনিয়া, আমাদের কন্তা তোমায় অর্গণ 

করিলাম । এইন্ধপে দাসগণ তোমার ০বায় মিলিত হইয়া, অন্ধকারাবৃত 

দেশে গৃঢ়রূপে কল্যাণ বিস্তার করিপ। আজ তোমার ক্রোড়ে সেই কন্ত। 
ও তাহার স্বামীকে লইয়া, তাহাদিগেক্ মন্তকে রাজমুকুট পরাহয়। দিতেছ। 

আজ তাহাদিগের প্রজাবর্গের কত আনন্দ। কিন্তু আমাদিগের আনন্ন 

তদপেক্ষ। অধিক, কেন না আমর! তোমার বিধানের জয় দেখিতেছি, 

এবং এই ছুই ব্যক্তি দ্বার৷ যে সুমহণ্ সংস্কার আনয়ন করিবে, তাহ। প্রত্যক্ষ 

করিতেছি । পৃথিবীর প্রবণ বাধার মুখে তুমি যে তোমার বিধান দোবমুক্ত 

করিলে, এজন্ত আহ্লার্দের সহিত তোমায় ধন্তবাদ দান করি। আঙ্গ 

১০৮ 



১৪৯৮ গ্রার্থন! 

অন্ধকার রজনী চলিয়। গেল এবং ভারতের এক কোণে শুক্রতারকার 

উদয় হইল, উজ্জ্বল নব দিন সমাগত হইল। আমর! বিনীতভাবে তোমার 
নিকটে এই আশীর্বাদ ভিক্ষা! করিতেছি, আজ তুমি তাহাদিগের হন্তে 

গুরুভার অর্পণ করিলে, তাহারা যেন তাহার উপযুক্ত হয় এবং চিরকাল 

তোমার অনুগত দান থাকিয়া, প্রজাবর্গের কুশল সম্পাদন করিতে পারে । 

তোমারই সমুদায় রাজ্য, হে প্রভো, গৌরব ও এ্রশ্বধ্য সকলহ তোমার, ' 
তোমার রাজ্য সমাগত হউক, তোমার ইচ্ছ। পূর্ণ হক । ( ধর্মতত্ব ) 

শাস্তিঃ শান্তি শান্তিঃ! 

নবদেবলয়প্রতিষ্ঠ। * 

( কমলকুটার, মঙ্গলবার, ১৮ই পৌষ, ১৮০৫ শক; 

১ল। জানুয়ারী, ১৮৮৪ থুঃ) 

এসেছি, মা, তোমার ঘরে । ওরা আস্তে বারণ করেছিল, 

কোনরূপে শরীরটা এনে ফেলেছি। মা, তুমি এই ঘর 
অধিকার করেছ । এই দেবালয় তোমার ঘর, লক্ষ্মীর ঘর । 

নমঃ সচ্চিদানন্দ হরে ! অজ ১৮৮৪ শ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী, 

মঙ্গলবার--১৮০৫ শকের ১৮ই পৌধ__এই দ্েবালয় তোমার 
শ্রীচরণে উৎসর্গ কর। হইল । এই ঘরে দেশ দেশাস্তর হইতে 
তোমার ভক্তেরা আসিয়। তোমার পুজা করিবেন। এই 
দেবালয়ের দ্বারা এই বাড়ীর, পল্লীর কল্যাণ হইবে । এই 

সহরের কল্যাণ হইবে এবং সমস্ত দেশের ও পৃথিবীর কল্যাণ 
এক পার্ক পপ সপ পপ স্পা পলা পাপা 

*. জোষ প্রার্থনা | 
স্পা পপ 



নবদেবালয় প্রতিষ্ঠা ১৪৯৯ 

হইবে। গত কয়েক বৎসর আমার বাড়ীতে ক্ষুদ্র দেবালয়ে 
স্থানাভাবে তোমার ভক্তের ফিরিয়! যাইতেন । আমার বড় 

সাধ ছিল, কয়েকখান। ইট কুড়াইয়া তোমাকে একখান! ঘর 
ক'রে দিই। সেই সাধ মিটাইবার জন্য, মা লক্ষি, তুমি দয় 
করিয়া, স্বহস্তে ইট কুড়াইয়া, তোমার এই প্রশস্ত দেবালয় 
নিম্মাণ করিয়। দিলে । আমার বড় ইচ্ছা, এই ঘরের গর 

রোয়াকে তোমার ভক্তবুন্দসঙ্গে নাচি। এই ঘরই আমার 

বৃন্দাবন, ইহা আমার কাশী ও মক্কা, ইহা আমার জেরুজালম ; 
এই স্থান ছাড়িয়া আর কোথায় যাইব? আমার আশা পুর্ণ 
কর। মা, আশীব্বাদ কর, তোমার ভক্তেরা এই ঘরে 

আসিয়া, তোমার প্রেমমুখ দেখিয়া, যেন অদর্শন-যন্ত্রণ! দূর 
করেন । মা, আমার বড় সাধ, তোমার ঘর সাজাইয়। দিই । 

প্রিয় জাতৃগণ ! তোমাদিগকেও বলি, আমার ম। বড় 

সৌখীন মা । ভাই, তোমরা মনে করিও না, আমার মা 

পাথরের মত শুক্ষ মা, তাহার কোন সখ নাই। তোমরা 

সকলে কিছু কিছু দিয়ে মার ঘরখানি সাজিয়ে দিও । কিছু 

কিছু দিয়া তাহার পুজা করিও । মিছে মিছে অমনি কেবল 
কতকগুলি কথা দিয়! মায়ের পূজা করিও না। মা তোমা- 
দিগকে বড় ভালবাসেন । তোমরা একটি ক্ষুদ্র ভক্তিফুল মার 
হাতে দিলে, মা আদর করিয়! তাহ। স্বহস্তে ব্বর্গে লইয়া গিয়া, 

দেব দেবী সকলকে ডাকিয়া তাহ। দেখান এবং আনন্দ প্রকাশ 

করিয়া! বালেন, দেখ, পূথিবীর অমুক ভক্ত আমাকে এই সুন্দর 



১৫০০ প্রার্থন! 

সামগ্রী দিয়াছে! ভাই রে, আমার মা বড্ড ভাল রে, বড্ড 

ভাল, মাকে তোরা চিন্লি নে। তোরা মার হাতে যাহা দিস্, 
পরলোকে গিয়ে দেখবি, তাহা আদর যত্বের সহিত সহস্র গুণ 

বাড়াইয়া, তাহার আপনার ভাণ্ডারে তিনি রাখিয়। দিয়াছেন । 

এই ম1! আমার সর্বস্ব । মা আমার প্রাণ, মা আমার জ্ঞান, 

মা আমার ভক্তি দয়া, মা আমার পুণ্য শাস্তি, মা আমার শ্রী 
সৌন্দধ্য, মা আমার ইহলোক পরলোক, ম। আমার সম্পদ 

সুস্থতা । বিষম রোগযন্ত্রণার মধ্যে মা আমার আনন্দন্ুধ। | 

এই আনন্দময়ী মাকে নিয়ে, ভাইগণ, তোমরা সুখী হও । 
এই মাকে ছাড়িয়া অন্য সুখ অন্বেষণ করিও না। এই ম! 
তাহার আপনার কোলে রাখিয়া, তোমাদিগকে ইহলোকে 
চিরকাল সুখে রাখিবেন। জয় মা আনন্দময়ীর জয়! জয় 

সচ্চিদানন্দ হরে ! 

শাস্তিঃ শাস্তিঃ শাস্তি: ! . 



পসল্লিস্পিভি 

পরীক্ষা স্থুখের ব্যাপার 

( ভারতবর্ষীয় ব্রদ্মমন্বির, সায়ংকাল, ব্রবিবার, ৩০শে কাণ্তিক, 

১৭৯৬ শক) ১৫ই নবেহ্বর, ১৮৭৪ থৃঃ ) 

হে ঈশ্বর, ধন্ত তুমি! সকল পরীক্ষাতেই তুমি আমার আত্মার 
পরিত্রাণ এবং উন্নতি সাধন করিতেছ। কি আশ্চর্য্য তোমার ধর্মের নিগুঢ় 
তত্ব! আমার কথায় যদি লোকের সন্দেহ না হইত, আমার জীবন যদ্দি 
কেহ বিচার না! করিত, তাহ! হইলে আমার পুনঃ পুনঃ ঈশ্বরদর্শন হইত 
না। কিন্তু যতবার পরীক্ষিত হইতেছি, ততবারই, হে ঈশ্বর! তোমার 

প্রেমমুখ দেখিয়। নির্ভয় হইতেছি। প্রতিবার পরীক্ষায় আনন্দের কথা 

ৰলিতেছি। ঈশ্বর, তোমার দয়ায় পরীক্ষা! সুখের ব্যাপার হইল । ভাই, 

ভন্নী, বন্ধু, স্ত্রী, পুত্র সকলেরই নিকট প্রতিদিন এই পবিত্র সত্যের পরীক্ষা 
দিতে হইতেছে । অন্তান্ত বিষয়ে বার বার পরীক্ষিত হইলে, মন বিরক্ত 

হইয়। যায়; কিন্তু যে পরীক্ষায়, হে ঈশ্বর, তুমি মাভৈঃ মাভৈঃ বণিতেছ, 
তাহাতে আমার ভয় কি? 

শাস্তি: শাস্তি: শাস্তিঃ! 

* যে যে প্রার্থন! পুর্বেব যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট হয় মাই, তাহা এবং “সামাজিক 

ব্রদ্ধেপাসনা প্রণালী ও প্রার্থনামাল!” নামক ক্ষুদ্র পুম্তিক (পঞ্চম সংস্করণ, ১৮*৯ শকে, 
৭৮নং অপার সারকিউলার রোডে, “বিধানযন্ত্রে" প্রীরামসর্ববন্য ভট্টাচার্য্য হবার! মুদ্রিত ও 

প্রকাশিত ) হইতে আ'চার্যযদেবের কতকগুলি ক্ষুত্র ক্ষুদ্র প্রার্থনা পরিশিষ্টে দেওয়। গেল। 



১৫৪২ প্রার্থন৷ 

প্রেম-পিঞ্জর 

( ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির, ষষ্ঠ ভাঙ্রোৎসব, প্রাতঃকাল, রবিবার, ৭ই ভাত্র, 
১৭৯৭ শক; ২২শে আগষ্ট, ১৮৭৫ খৃঃ) 

হে আত্মন! আজ তোমার শরীরে ব্রহ্গপ্রেমের আঠ৷ লাগিয়াছে,, 

তুমি হাত দিয়া আঠ| দুর করিতে গিয়৷ তোমার হাতই জড়িত হইল। 

হে প্রেমময় ঈশ্বর, হৃদয়কে ধরিবার জন্ত বেশ উপায় নিশ্মাণ করিয়াছ। 
এমন তেজস্বী আমি, এত আমার তেজ ছিল, এমন প্রকাণ্ড শরীর, 

ইহাকে তুমি ভূতলে ফেলিলে! ও আবার কি! তোমার হাতে যে 

একটা হ্বর্গের পির দেখিতেছি। আমাকে ধরিস্না রাখিবে বুঝি! 

প্রাণেশ্বর, আমার সৌভাগ্য কত! এই যে আমার শরীরের উপর 
দয়ালের হস্ত পড়িল। মৃতপ্রায় পাথীকে ঈশ্বর স্বহস্তে ধরিলেন । আহ! 

হাতটা কেমন সুমিষ্ট! আমি এমন হাতে তো আর কখনও পড়ি নাই। 

বেশ হইয়াছে, ঈশ্বর! পাঁচ শত বার তুমি আমাকে এ হাতে ধর, 

আমার শরীর দিয় কত রক্ত পড়িতেছে, দেখ। তখন কত বলিলাম, 

নির্দয় ব্যাধ, আমাকে ধরিও লা। ব্যাধের প্রাণ যে পাথর দিয়! বাধ! । 

ব্যাধ আমার কথা৷ শুনিল না। ব্যাখধের বাণ আমাকে বিধিল। কাট! 

ঘায়ে লবণের ছিট! দিলে যেকি কষ্ট হয়, ঈশ্বর, তাহ! আর কি বলিব) 
তার উপর ব্যাধ মারিয়াছে, জালায় অস্থির হইয়া তোমার হাতে 

পড়িয়াছি। আঃ! কি আরামই হইতেছে ! দুঃখের শরীরে তোমার 

কোমল হস্ত! কত দিন আহার করি নাই, হে ঈশ্বর! তোমার দুমিষ্ 

হাত পদ্মের স্তায়, গোলাপ ফুলের ন্যায়, আমি বাচিলাম, সুখী হইলাম | 

কেহ বলে, পাচ হাজার বৎসর পরে পরিত্রাণ হবে, কেহ বলে, দাশ্তভাবে, 

কেহ বলে, সখ্যভাবে, কেহ বলে, একাকী বৈরাগী হইয়া! গেলে, কেহ 



ভিতরে নেও ১৫০৩ 

বলে, ঘকলের সঙ্গে গেলে মুক্তি, আমর। বলি, আমাদের প্রাণেশ্বরের হাতে 

পড়িলেই মুক্তি, পরিত্রাণ । জগতের রাজ! দয়ামর কোথাকার জ্গলের 
একটা পাথীকে ধরিলেন। যতক্ষণ হস্ত-সংম্পর্শ, ততক্ষণ কত পাবিস্রতা, 

কত প্রেম, কত ম্ুখখ কত আনন্দ! দর্শন হইয়াছে, শ্রবণ হইয়াছে, 

এখন স্পর্শও হইল! ঈশ্বর, কেন আমাকে ধরিলে ? তুমি ধর, আমি 

কাটি, তুমি বাধ, আমি ছিড়ি; কিন্তু এখন তোমার এ হাতের যে 

স্পর্শনুখ আস্বাদন করিতেছি, আমি আগ যাইব না। আমি বলিব, আমার 

ডানা কাটিয়া দাও, আমাকে কাণ|! কর, খোড়। কর। আমি আব 

তোমাকে ছাড়িয়া নংসারে যাইব না। আমি সংসার-ঙ্গলের কোথায় 

কি বিপদ ছুঃখ, সমুদয় দেখিয়া আসিয়াছি। দয়াল, এখন তুমি আমাকে 

ছাড়িলেও, আমি তোমাকে ছাড়িতে পাত্রি না| 

ঈশ্বর, তুমি সত্য, তুমি সুন্দর, তোমাকে লাভ করিয়া, এ সমুদা় 
ভ্রাতৃমগ্লী, উপাসকমণ্ডলীর প্রাণ শীতগ হউক। তোমার নাম-কীর্তলে, 
তোমার নাম-শ্রবণে, ইহাদের ছুঃখ দুর হউক, দয়াময়, তূমি এই আশীর্বাদ 

কর। 

শান্তিঃ শান্তি: শান্তিঃ! 

ভিতরে নেও * 

( কলুটোলা, গাতঃকাল, শুক্রবার, ২৬শে ভাত্র, ১৭৯৭ শক; 

১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৮৭৫ খুঃ ) 

দীনবন্ধো। হে দয়াময় পরমেশ্বর, খুব দেশের ভিতর দিকে যাইতে 

* আঁচারধ্যদেব কতিপয় বিশ্বস্ত বন্ধুকে লইয়া কলুটোলার ভবনে বিশেষভবে 



১৫০৪ প্রার্থন। 

পারি নাকেন? নদীর ধারে তোমার দেশ। নদীর ধারে বেশ রাস্ত। 

হয়েছে । এই ভক্তগুলি এই রাস্তা দিয়া চলিয়া যাইতেছে । পথটা বেশ 

'পরিফার। দেখি, যত ভক্ত যায়, এই পথ দিয়া চলে। দেশের ভিতত্রে 

কেহ এগুতে পারে না। নদীর শআ্োতট উপ্ট। দিকে আছে। মতলবটা 

বুঝেছে? এই পথের যেখান থেকে হউক না কেন, একখান! নৌকা! 
ডাকৃলেই পাওয়া ॥যায়। দেখ, ব্যাপারটা কি? চল্ছিই চল্ছিই, দশ 

ক্রোশ পথ চলেছি, বাড়ী থেকে চল্লিশ ক্রোশ দূরে এসেছি ; কিন্তু যাই 
ফিরিতে ইচ্ছা হইল, শ্রী নদীর একখানা নৌক1 ডাকিলাম, নৌকায় চড়ে 

ছেড়ে দিলাম, আবার সেই জায়গায় আসিলাম। ভিতরের দিকে হৃহ 

একটা লোক যায়। অধিকাংশ লোক উপাসনার পথে চল্ছে বটে; 

কিন্ত এ নদীর ধারের পথে চ'লে যায়। ছুই দিক কাছে রাখিবার জন্ত 

নদীর দিকে ঘেসে ঘেসে যায়। গ্রামের ভিতর দিকে যায়না। নদীর 
ধারের ব্বাস্তায় চললে, বুঝি, গম্যস্থানে যাওয়া যায় লআা। এই রাস্তায় চলিলেই 

এর নৌকার দিকে..দৃষ্টি থাকে, বাড়ী থেকে চিঠি এলেই যাবে। আর 

মরুতে সব ঘাটেই নৌকা! আর যদি দশ বৎসর চলে, তবু ফিরে যাইবার 

বিলক্ষণ স্থযোগ রহিল। তাহা না হইলে চল্ছে কেন এই পথে? ওগে৷ 

যাত্রী সব, এদিকে ফের। স্বর্থরাজ্যের পাও এসে ধরাধরি ক'রে টেনে 

নিতে যাচ্ছে ; কিন্তু যাত্রীর! এদিকে এগুতে চায় না। একবার যদি এ 

স্বর্গের পাণ্ড। প্রদিকে নিয়ে যেতে পারে, আর যাত্রীর! বাড়ী ফিরে যেতে 

নৌক। পাবে না। হে ককপাসিন্ধো, হে যাত্রীদের সর্দার, আমাদিগকে 

নিয়ে চল না। এ নির্বোধ পাষও মাঝিগুলি পয়সার লোভে যাত্রী ভুলিয়ে 
শি 2 শা শশী শী শপ ০ শ্পাস্পাপপীপ শিশির শিপ শি পিপি চে শশা আপ 

উপাসনাসাধন আরম্ভ করেন । এই উপাসন। একম।স চলিরাছিল। ভাই প্যারীমে।হন 

চৌধুরী প্রতিদিনের উপাসন। লিখিয়া রাখিতেন। “দৈনিক উপাননা” পুস্তকে কর়- 

দিনের উপাসন! মুদ্রিত হইয়াছে। তাহ! হইতে কলুটোলার প্রার্থনাগুলি গৃহীত হইল। 



ভিতরে নেও ১৫৩৫ 

নিয়ে যায়। কয়টা! বাজল? আর কবে তোমার রাজ্যের ভিতরে যা'ব? 

বল না, হে ঈশ্বর. যদি অন্ধকার হ'য়ে পড়ে। ছুষ্টমি দেখে দেখে তোমার 
কথাও বন্ধ হয়। কি কর্বে? ক্োজ ধ্বস্তাধবন্তি কর্ছ নিয়ে যাবে বলে; 

কিন্তু যাত্রীগুলি যে তোমার সঙ্গে যেতে চায় না। তাদের একটু মন 
থারাপ হ'ল, অমনই আড় চোখে নৌকার দিকে তাকায়। এরা তোমার 

গান করে, তোমার উপাসনা করে, সব করে; কিন্ত এ নৌকার দিকে 

দৃষ্টি ছাড়ে লা। এই দুটিই তে। সর্বনাশ করিল। জগদীশ, আর এই 

হষ্টমি ভাল লাগে না, রক্ষা কর, নিয়ে যাও তোমার দেশের ভিতরে। 

তোমার বাগানে গিয়ে কত ফুল দেখব, কত ফলখাব, কত নূতন গান 

বেধেছি, তোমাকে শুনাব। আবার তুমি গান গাও, তোমার গান 

শুনিব। ভিতর দিকে নিয়ে যাও। প্রাণটা বড় ছুরস্ত হয়েছে । একলা 

পেলে তোমার বড় কাজ হ'বে। যদি এই নদীর ধারের ব্রাস্তায় চলিতে 

দাও, তবে আমি সাধুই হই, আর যাহাই হই, নৌকার দিকে তাকাবই। 

বাড়া ছেড়ে যেতে কে চায়? এট! মানুষের মন--না, কার মণ? তোমার 

উপাসনা করিতে এসেছি ঝ'লে কি চুরির দায়ে ধরা। পড়েছি? শীগ.গির 
ধা! দিয়া এ দিকে গলির ভিতর নিয়ে ফেল, একট! বাগানের ছই চাত্রিট। 

ফল থাওয়াইয়!, ছেলেগুলকে ভুলাইয়া ফেল। পৃথিবীতে মোওয়1 দিয়ে 

ছেলে ভুলাহয়।! ফেলে । আমাদের মনের মত মোওয়া তোমার হাতে 

আছে। গল্প কর না, কোন মতে এর বাড়ী, এ নৌক। ভুলাইয়! দাও । 

বল, রাঙ্গ। রাঙ্গা কাপড় দেবে- গল কর, উপন্তাস বল। বল-_-দেখ, 

তোদের দেশ থেকে আমার এই দেশে কত ভক্ত এসেছে, আমি তাদের 

আমার বাড়ীতে রেখে এসেছি, তারা যা চায় তাই পাচ্ছে, তার। কেমন 

স্থথী হয়েছে । তোদের দেশের লোকই তারা। তারাও আগে আম্তে 

চায় নি; কিন্তু এখন তারা এপে কত সুখ ভোগ কচ্ছে। আমর! 

৩৮৬ 
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তোমার মুখে এ কথাই শুনি। গন্প শুনতে ছেলের! খুব ভালবাসে। 

বল না, আমার দেশে আরও এক দল তক্ত আস্ছিল, পথের মধ্যে চোর 

ডাকাত তাদের মার্তে গিয়েছিল, আমি তাদের বাগানে ঢুকিয়ে দ্বার বন্ধ 

ক'রে রেখে দিয়েছি। হে দীনবন্ধো, হাত ধরেই ফেল। আর ছাই 
দেরি কর কেন? শরীর মন পাপে গলে যাচ্ছে, কি হ'বে ৯ ধর্লেই 

তাল হ'বে। যদি তুমি ধর, আর ঘদি হাজার চিঠি বাড়ী থেকে আসে, 

তবু যেতে পার্ব না। তুমি ধরে নিয়ে কি কর্বে, তা বলে। না। সব 

কথ! কি সকলকে বল্তে আছে? নিয়ে তে। চল এখন, তোমার রাজ্যের 
ভিতর। তার পর গ'ণে গ'ণে মার্বে, রক্ত পড়বে, পরে এক সের ছুই 

সের রক্ত যখন পড়বে, তা দিয়ে তোমার শ্রীচরণ মাখিয়ে প্রায়শ্চিত্ত 

কর্ব। তুমি যখন বল্বে, অতিরিক্ত হয়ে গিয়েছে, তখন মনের আনন্দে 

হাস্ব। জগদীশ্বর। কি সব বল্লাম তোমার কাছে, গঞ্ধ কি পঞ্চ, তুমি 
জান। কাজে কিছু ক'রে দাও। ঘরের ভিতর নিয়ে গিয়ে, তোমার 

শ্রীচরণতলে এই কয়টা পাতকীকে বসাও, আর যাতে না পালাতে 
পারি। তোমার প্রেমে মুগ্ধ হ'য়ে, চির আনন্দিত হয়ে, তোমার ঘরে 

থাকি, এই আশীর্বাদ কর। 
(শাসত্িবাচন ) 

ভক্ত-প্পিপড়ে 

হে দয়াময় পরমেশ্বর, এক রকম পোকা আছে, কাপড়ে যদি লাগে, 

হাজারবার ঝাড়িলেও পড়িয়। যায় না, এমনই কামড়াইয়া ধরে। তেমনই 

তোমার পাদপন্মে অনন্ভগতি পাপী পড়িয়া থাকিবে। এই যে সাধনের 

চাদরখানি দিয়াছ, তেমনই ভাবে আমাদের প্রাণকীট লাগিয়। থাকিবে । 

আর একটা দৃষ্টান্ত বলব? যেমন পিঁপড়েগুলি মধুর ভাণ্ড আর ছাড়ে 

না। ও দয়াল, তোমার মধুভাণ্ডে কতগুপি ভক্ত-পিঁপংড়ে মরে গিয়েছে। 



ভক্ত পিপড়ে ১৫০৭ 

মধু মুখে ক'রে যেতে পার্ত, তবু গেল না। তোমার কাছে রস-লোভে 

এয়েছি, মরেই যাই না কেন? লোকে বল্বে, এ পিঁপড়েটা ফিরে এল 
না। কতগুলি ভাস্ছে, কতগুলি মরে গিয়েছে। ঝাড়লে পড়. না, 

তাড়াইয়া দিলে ফিরে যাব না। মধুনিয়ে ফিরে যাব না। এ পিপড়ের 
বুদ্ধি যদি লই, প্র রকম একাগ্রতা, মন্ততা যদি হয়, তবেই তো৷ মজ|। 

ডুবাইয়া দাও ন1। হে ঈশ্বর, স্ধাপানে মত্ত হই। আমরাও তো! 

তোমার রাজোর পিপড়ে। তোমার রস খাব ঝলে এসেছি। উপযুক্ত 

সময়ে আশীর্বাদ কর। সাধন ভজনের যাহ! আছে, সব প্রকাশিত করু। 

একেবারে মাখামাখি রস মিশ্রিত হয়ে ডুবে মরি। সাধনের বস্ত্রখানি 

কামড়াইয়া ধবি। হে দীনশরণ, কাঙ্গালের ম! বাপ, গরিবদের উপায় 

ক'রে দাও। যে তুমি গুন্বে, আর আমরা শুনাইয়া! চ'লে যাব, ইহা 
আর ভাল লাগে না। এবার পাপ জীবনটাকে মার্ব। এবার মধুপানে 

গ্রমত্ত হ'ব। তোমার কথ শুনিয়ে, তোমার ঘরের ভিতর বীধিয়া রেখে 

দাও। প্রাণটাকে চুরি করে নিবে। বলে দাও, খুব সচ্চরিত্র হ'তে 

হঃবে। একবার গায়ে হাত বুলাইয়৷ দাও।| একবার সেই রস-সাগরে 

ফেলিয়া! দাও। হে আমাদের ঈশ্বর, আমাদের গতি ক'রে দাও । সমস্ত 

দিন সাধন ভর্জন করিয়া তোমার চরণে পড়িয়া থাকি। গুরো, আর 

যেন একট! বাতাস এসে উড়াইয়। না নেয়। গুরো, এবার সদগতি ক'রে 

দাও--গুরে!, এবার সদগতি ক'রে দাও । গুরুমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া, গুরুমন্ত্ 

সাধন করিয়। এবার বাচিব। আমাদের এই কলঙ্কিত মস্তকে তোমার 

মঙ্গল চরণ স্কাপণ কর। তোমাকে আমর! নমস্কার করি। 

শান্তিঃ শান্ধিঃ শান্তি: ! 
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মায়ের কান্না 

( কলুটোলা, প্রাতঃকাল, শনিবার, ২৭শে ভার, ১৭৯৭ শক; 
১১ই সেপ্টেম্বর, ১৮৭৫ খুঃ) 

হে নিত্যানন্দ, প্রমময়, ভক্তবৎসল, তোমার দর্শনে মনে শোক এবং 

আনন্ব-মিশ্রিত একটী ভাব হয়। চিরকাল হইবে, তাহা বলি না, এখন 
হুয়। যদি তুমি মা হও, তবে মনে হুঃথও ৩য়, আহলাদও হয়। আমি 

পৃথিবীর ভাব লহয়। দ্ুইট। কথ। বলি, শুন। পরমেখর, পৃথিবার জননী 

যদি দেখেন, তাহার সন্তান দুরে দুরে বেড়াইতেছে, গা-ময় ধুলামাথ।, পাচ 
জন জোক তাহাকে মানিতেছে--বেলা অনেক হইল, আহার হয় নাই, 

সেহ হুরস্ত ছেলে আত্মহতা। করিখাঞ্ন জন্য গলায় দড়ী দেয় আর কি-_ 

তখন মার প্রাণে কি হয়? খাওয়া হয় নাই, গরিব হইয়! গিয়াছে, এক 

সময়ে মার কাছ থেকে কত সম্পত্তি, কত সুখ ভোগ করিত, এখন সেই 

দুঃখী বেশে যখন সেই ছেলে মার বক্ষের সম্মুখে যায়, দেই মা চাৎকার 

করিয়! উঠেন। তুমি আমার মা, তুমি কীাদ না চিরকাল এই পুথিখীট! 

আমাকে বলিয়া আসিতেছে; আমি বলি, তুমি কাদ। জননি, সম্মুখে 
কি করিয়াছ ?--মাসন পাতিয়। দিয়াছ ওদিকে দুধ জ্বাল দিতেছ, আল্- 

নায় কাপড় রাখিয়। দিয়াছ। ও জননি, বল লা, আজ অমন করিয়। 

গালে হাত দিয়। বলিয়া আছ কেন? আত্মার বুঝি চোখ দিয়া জল পড়ে 

না? নেহময়ী জননি, অমন করিয়া! বসিয়। আছ কেন? ঘাড় যে 

হেট হইয়া গিয়াছে! বলনা? বুঝিয়াছি-_এ যে সন্তান আসিল না। 

কথন স্নান করিয়া আসিয়া, আসনে বসিয়া বাড়া ভাত খাইবে--ইহাই 

ভাবিতেছ। তুমি এমনই করিয়া রোজ বিয়া থাক-_-আর ছেলেগুলি 

আনে না। একট? ছেলেও 'আসিল না? আবার খন ঘাড় তুলিয়! 
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দেখ, ছেলেগুল মদ খাইয়! মরিতেছে, গলায় দড়ী দিয়া মরিতে যাইতেছে, 

তখন কি তোমার চোখের জল পড়ে না? ও! ছুরস্ত ছেলেগুল ! মার 

সম্মুখে মরিস্ না, মরিতে হয়, আড়ালে যা! যে মা তোর জন্ত এত 

আয়োজন করেন, তাহার প্রাণে কেন এত ছঃখ দিন? হে পরমেশ্বর, 

এই আমি--এই আমি তাহাই করি--সেই দুরন্ত আমি। মার চরণে 

প্রণাম করিয়া, কোথায় ত্র আসনে বসিয়। এ অন্ন খাইব, না, আমি মার 

চরণ ছাড়িয়া দূরে দূরে পলাইতেছি। “ছেলে এল না” “ছেলে এল লা” 

ইহ বলিয়া! কাদিয়া কাদিয়৷ উঠিতেছ তুমি! যত দিনযায়, তত কাদ 

তুমি। “কখন্ আসে 1? বেলা যে যায়, বেল! যে যায়; সন্ধ্যার অন্ধকার 
হইলে পেই ছেলে মরিবে।”_-ইহা৷ ভাবিয়া তুমি কাদ! তোমার প্রাণ 

এ সকল সহিতে পারে না। তুমি বপিতেছ. “আমি ঘাহাদের বুকে করিয়া 

রাখিলাম, তাহাদের 'এই দশ। আমি দেখিতে পারি না।” আর, জননি, 

পৃথিবীতে যাইব না। আমার আদরের জন্ত আসন পাতিয়৷ রাখিয়াছ, 
এত আয়োজন ককিয়াছ, আমি এ আসনে বসিব, এ ভাত খাইব, এ 

কাপড় পরিব ;--আমার মার দেওয়া জিনিষ কি পড়িয়া থাকিবে? কি 

হইবে, বল দেখি । গালে হাত দিয়া কি ভাবিতেছ? পতিতোদ্ধারিণী 

জননি, তোমার জগতের কি উপায় হইবে, বল। তোমার ছেলেগুল ঝাঁকে 

ঝাঁকে মরিতে যাইতেছে। ঈশ্বর, তোমার বড় কোমল প্রাণ। এই 

জগৎট। সেই প্রাণকে আঘাত করিয়া আসিতেছে এত কাল! জননি, 

জগতের উপায় কি করিলে, বল। তুমি উপায় ভাবিবে, না, এই সব 

দেখিয়। শুনিয়া কাদিবে? তোমাকে বুঝাইবে কে? তুমি আপনি 

আপনাকে বুঝাইতেছ। আপনি আপনার কথ! বলিতেছ। আজ উপা- 

সনার সময় একটী ছেলে ম! বলিয়া ডাকিয়াছে, জননী বলিয়া গান 

করিয়াছে,_-মমনই মনে করিলে, আজ বুঝি ছেলেটা আসিল! একটু 
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আশার কথ! শুনিয়াছ, আর মার প্রাণ কি না, অমনই ভুলিয়! গিয়াছ । 

তোমাকে আমর! ভাবি দিনের মধ্যে এক আধবার, আর সমস্ত দিনরাত 

তুমি আপন আপনি বিড়বিড়, করিয়া কত বলিতেছ। তুমি বলিতেছ, 

“আমি যাহাদের জন্ত রাধিতেছি, বাড়িতেছি, তাহারা কেন আমার কাছে 

খাইতে আসে না? আমার ভাত খাইলে কি তাহাদের জাতি যাইবে ?” 

হে ঈশ্বর, কেন যে তাহারা তোমার কাছে আসে না, তাহা তে তুমি 

আপনি বুঝিতে পারিতেছ। গোষ্ঠী শুদ্ধ লোক পাপী হহয়া আছি, 

তোমার কথার জবাব দিব কি ? মনে মনে বপিতেছ, “তোদের জন্ত এত 

যক্জ কৰিয়। এই সব রাখিণপাম , ওরে, তোর। আর, এই সবখাওয়াইয়। 

দি।” ছেলেগুলকে তোমার আসনে বসাহবে, আপনি হাতে করিয়া 

থাওয়াইয়া দিবে, তবে ,তো৷ তোমার প্রাণে সুখ হইবে। পরমেশ্বর, 

তোমার ছেলের। যদি তোমার এই সবলাথায়, তবে কে খাইবে? 

আবার যাহার জন্ত ভাত রাখিয়াছঃ সেই কেবল তাহা খাইবে, আর 

একজন তাহা খাইছে পারে না। মেয়েগুলর জন্ত যাহ! করিয়াছ, 

মেয়েরাই খাইবে। ছেলেদের জন্ত যাহ করিয়াছ, ছেলেরাই খাইবে। 

যজ্ঞ করিয়! খাওয়াইবে। মা হইয়। পর হইলে, তোমার আপনার 

সম্তানদিগকে আবার নিমন্ত্রণ করিতে হইল! কেহ যে আসেনা । কবে 

আসিবে বলিয়া বসিয়াই আছ। পাপ পর্বনাশ করিল, সংসার খাইল। 

জননীর কাছে আর ছেলেগুল যায় না। আর কিছু তে। উপায় নাই। 
মাতার স্েহতৃষ্টি। শুনিয়াছি, সন্তানকে বশীভূত করে, একেবারে প্রাণ 
কাড়িয়া লয়। তোমার কাদ কাদ মুখ না দেখিলে, এই ছুষ্টের, এই 

পাষগ্ডের প্রাণ বিগলিত হয় না। তোমার হালি হাসি মুখ, আনন্দময়া 
মাতুমি। তোমার এই দশ] করিয়া রাখিয়াছি। আমার খুব আপনার 

লোক তুমি। সেই যে সেই ছেলে বেলায় খেলন৷ দিতে, খেলা কর্ষিতাম ; 

্ 
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খাওয়াইতে, থাইতাম; এখন বুড়ে। হইয়া তোমাকে মানি না। কত 

কালের আপনার বন্ধু তুমি! আমার ইহকালের পরকালের উপযুক্ত 
সামগ্রী তুমি। তোমাকে দেখিলে আহলাদ হয়, কিন্তু তাহার পর দুঃখ 
হয়। তুমি স্থষ্টি করিলে খাওয়াইবে বণিয়া, আর আমর! মরিতে 
যাইতেছি। মানুষ নও তুমি, আমি জানি; সেট! পৃথিবীর লোক একশত 

বার ফ্যাচ, ফ্যাচ, করিয়া বলিতেছে কেন? কিন্তু তোমার যে মার 

প্রাণ। সকালে বল, রাত্রে বল, প্বাহাদের জন্ত এত করিলাম, ইহার। 

পাচ জন, ইহারা আসে ন1” আসিব না কি? অমনি তোমার মুখে 

হাসি। এই যে কথাটা জিজ্ঞাসা করিল ছেলেগুলি, মার প্রাণ কি না, 

অম্নি হাসিয়! ফেলিলে! হে প্রভো, দয়াল, সাজাইয়াছ, বেশ কগিয়াছ। 

এখন বল, হাতটী ধরিয়। লইয়] এখানে বসাইবার কি করিয়াছ ? গলাস্ 

দড়ী দিয়! বাধিয়৷ রাখ না! ম হইলেই বা, পৃথিবীতে যে মার বুদ্ধি নাই, 

সে দুষ্ট ছেলেকে মারে না; তুমি আমার মা, বুঝ শুঝ! বেশ করিয়! 

মার, কষ্ট দিয়া কাদাইয়া, আবার চোখের জল মোচন কর। আমরা 

দুষ্ষম্ম করিয়াছি, মার প্রতি অন্তায় করিয়াছি । এখন কষ্ট টষ্ট দিয় 

মনট। খুব ভাল করিয়। দাও; তাহার পর তোমার হাত থেকে অন্ন লইয়! 

থাইব,_না, তুমিই থাওয়াইয়। দিও, আবার আমরা! খাইতে গেপাম 

কেন? দয়াল, তোমার প্রদত্ত সাধন তজনের কষ্ট সহ করিয়া, শেষে 

যেন তোমাকে ম1 বলিয়া, তোমার ঘরে প্রবেশ করিতে পারি, এই তোমার 

শ্রীচরণে প্রার্থনা । 

শান্তি: শাস্তি: শান্তি: । 
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পূর্ণ বৈরাগ্য 

( কলুটোলা, প্রাতঃকাল, সোমবার, ২৯শে ভাদ্র, ১৭৯৭ শক; 

১৩ই সেপ্টেম্বর, ১৮৭৫ খুং ) 

দীনবন্ধো, দয়াময় পরমেশ্বর, সাধক হৃদয়ভূষণ, পাপীর একমাত্র আশ! 
ভরসা, তোমার সন্গিধানে সাধক আর কি প্রার্থনা করিবে? কঠোর 

সাধনে ফেলিয়াছ, কি করিব, আরও কঠোর, গভীরতর সাধনে ফেল। 

বুঝিয়াছি, তুমি আমাকে ভালবাস, দয়াবান্ কি না৷ তুমি! আমি 

গেলাম না তোমার ঘরে, তাই আমাকে লহয়! যাইতে তুমি আমার 

ঘরে আমিয়াছ। কি পাতকা আমি, তোমাকে ঘরের বাহিরে রাখিয়। 

দিয়াছি, আর কি না বলিতেছি, দাড়াও, আমি এ কাপড়খান৷ নিয়ে 

আপি, পয়সাটা নিয়ে আসি--আর তোমাকে দেখ! দিতেছি লা ভয়েঃ 

সেই যে বাড়ীর ভিতর বসিয়াই আছি। তুমি বলিতেছ, কবে আসিবে 
সে? তুমি আরও গভারতর প্রেমে মত্ত করিবে। এই পৃথিবীতে 

সুখের আশ! ব্াখিলে, পুণ্য শাস্তির আশ! ত্যাগ করিতে হয়, সব দিক 

বজায় রাখিয়া কি তোমায় পাওয়া যায়, ব্যাকুলহৃদয় শিষ্তকে বল। 

হে শুরে!, মব মিলাইয়াকি আমাদের মত লোক স্তথখ পাইতে পারে? 

আমি যদি তোমাকে চাই, আমার উচিত যে, সব ছাড়িয়! তোমার 

কাছে থাকি। পৃথিবীর বন্ধুগণ প্রাণের বন্ধু হ'লেনই বা। তুমি বড়, 

না, তার! বড়? তুমি যে আমার সর্বাগ্রগণ্য। আমি আরও তোমার 
ভিতরে যেতে চাই-_-আরও আরামের ভিতরে টানিয়া লইয়া যাও। 

বাড়ীর ভিতরের ঘরের আসনে বসিয়া, তোমার প্রেমে মত্ত হুইয়], সকলে 

নৃত্য করিব, মলে করিয়াছিলাম 7 কিন্তু মনে করিলে কি হইবে? তুমি 

বলিতেছ, গোলেমালে কিছু হ'বে না; তাই তো বলি, দীশনাথ, বিরলে 



পুর্ণ বৈরাগ্য ১৫১০ 

বসাইয়৷ তোমার প্রেমস্থর! পান করাও । কাজ কি পাঁচ রকম সুখে ? 
বৈরাগ্য যদি লইতে হইল, বাদ সাদ দিয়ে আর কি হইবে? মানুষ বুঝে 
শা-সকলের সঙ্গে সামপ্রস্ত করে কেন? তোমার মত সাধু আর 
এমন কে আছে? তবে অন্তের কাছে কেন যাব? তোমার কাছে 
যোল আশা সথ। তোমার কাছে ষোল আন সখ নেব, আর বাকি 
যত, এ প্রচারের হিসাবে সেই ছেড়া খাতায় জমা দেব। অনেক ক'রে 
কুঁড়ে ঘরটা প্রস্তুত করেছি, চারিদিক ফুল প::5 সাগ্গিয়েছি, পৃথিবীর 
সব ছেড়ে, ছাদের উপরে পাঁচ হাত সুমি নিগে'হ, এখানেও যদি সংসার 
আসিয়। বৈরাগ্যের ব্যাঘাত করে, আমি এমনহ কেঁদে উঠব যে, সে 
কামনায় তোমার ন্বণ্ণের প্রাচীর ভেঙ্গে যাবে। পৃ্ণ বৈরাগ্যের জগ্ঠ 
একজন আবেদন করিতেছে । তোমাকে যেমন ভাল লাগে, আর 
কিছু তেমন ভাল লাগে না। কত পাপ ক'রে এলাম, তবু বেজার 
লও।| যেমন তেমন অবস্থ। হউক ন| তোমাকে কাছে পাইলেই 
হইন। বন্ধু যেমল জান্ল! খুলে তাকাইয়া থাকে, তেমনই তুমি, কখন 
কোন্ কাঞ্জাল সন্তান আস্বে, নিবীক্ষণ ক'রে আছ। পাঁচ জন কৌশল 
করে এসে যে তোমার জায়গায় উৎপাত কর্বে, এ সহ্ হয় না--এ 

বেনামী অত্যাচার সহ্য করা যায় না। তোমার ভক্ত নাম নিয়ে এনে 
তপন্তার ব্যাথাত করিবে, এ সমুদয় সহা হয় না। তুমি দয়া ক'রে এই 
হুই হাত স্থান দিয়েছ, সব কাপড় কেড়ে শিয়ে একটু বৈরাগ্য বস্ত্র 
দিয়েছ, সব খাওয়। বন্ধ ক'রে একটু সামান্ত বৈরাগ্যের অন্ন খাওয়াইতেছ, 
সব জায়গ৷ ছাড়াইয়। এই একটু জায়গা দিয়াছ, এটুকু তপন্তার স্থানে 
কেহ যেন বিস্ব কর্তে না পারে। আর হিসাব ক'রে ধশ্শ করা 
চলে না। যদি পাগণ হই, স্বর্গে যাব, তোমার সঙ্গে দেখা হ'বে। 
আধখান ধর্মের নৌক! ডু'বে গিয়েছে । ষোল আন! হৃদয় ন৷ দিলে, 

১৪৯০ 

ি 
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তোমার ধর্ম হয় না, তোমার কর্ম হয় না। একবার শুকৃন, একবার 

প্রেমিক, একবার বিষটী, একবার উদাসীন, সকালে সুন্বর মুখ, বিকালে 
বন, এরা কেহ স্বর্গে যায় নি। বড় বড় সঙ্গ্যাসী বৈরাগী উপর থেকে 

ধান্ধ। থেয়ে পালিয়ে আস্ছে। ওর এ দশা, তবে আমের কি হবে? 

এহ সরু রাস্তার ভিতর দিয়ে যাব, গপণে ষোল আল! ভক্ত দিব। 

আধখান। বৈরাগী বৈরাগী কি? মআধখান! প্রেমিক প্রেমিক কি? 

ছুই পাচ আনা কম দিয়ে যে ফাকি দিয়েযাব, তা হ'বেনা। যদি 

এ গাজাই খেতে হ'ল, দম টেনে ধুয়ে! ছাড়ব কেন? যদি এস্ুর। পান 

করিতে হয়, তবে একেবারে বেস হয়ে যাব। যদি সেই ব্ক্ত দিতেই 

হ'ল, তবে আর মর্ধ ঝলে ভয় কি? ম'রে হবে তো আমি তোমার 

হ'ব। ভালবেসে বল্লে, ছেলে, সব দাও--তবে তোমাকে সব দেব, 

এ আমার প্রাণে সহ হয় লা। আমার স্ুুখেচ্ছা আছে, সব দেওয়। 

হলনা । আমি এত ভক্তি করি, এত উপাসনা করি, এত গান করি, 

হল না। পরমেশ্বর, মত্ততাই সার, স্থরা-পানে নেশাই সার। এওর! 

শ্বর্গে যান_-আর আমাদের লোকগুল ভদ্র সুসভ্য বৈরাগোর বেশ নিয়ে 

কেবল সংসার করে । আমার মাফিন, আমার টেবিল, আমার কলম, 

আমার দোয়াত, আমার কাগজ, আমার কাপড়, আমার বিছানা! সব 

তুমি হও। ছু'খানা না আর থাকে, একখানা তুমি হও। আমার 
কাছে তুমি সেইরূপ হ'ঘ়্ে থাক-__আমার বন্ধুদের কাছে তুমি সেইরূপ 

হ'য়েথাক। দয়াময়, আমর! দ্লাশি, তুমি মুগ্তি হ'য়ে এস না; কিন্ত তুমি 

আমাদের কাছে কখনও উপানন!, কখনও রন্ধন, কথলও কার্মা, কখনও 

আলাপ হ'য়ে এস। আমাদেগ এক্ত মাংস সব তুমি। আমাদের খাওয়। 

নাওয়। সব তুমি হও | নৈলে ছু নৌকায় প| দিয়া ডুবব। খুব প্রাণভরে 
'আশীর্ব্াদ কর্ন -"ভুই পাগল হ₹", তুই একেবারে স্বর্গে চলে যা।” 
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এমনই একটী আশীর্বাদ ধা! ক'রে ফেলে দাও দেখি, তোমার হ্বর্গে চলে 

যাই। এই আশীর্বাদ কর, নাথ, তোমার শ্রীচরণে এই প্রার্থনা। 
শান্তিঃ শাস্তিঃ শাস্তি: । 

ভক্তসঙ্গে খেলা 

( কলুটোলা, 'প্রাতঃকাল, মঙ্গলবার, ৩*শে ভাদ্র, ১৭৯৭ শক; 
১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৮৭৫ খুঃ ) 

হে দয়াসিন্ধো, হে গুণের সাগর, এ কি সব খেল।? ভক্ঞদিগের 

সঙ্গে তুমি ক্রীড়া কর? এই কাছে, একেবারে খুব কাছে, তোমার 
পবিত্র অঞ্চল গায়ে লেগেছে, এই এক কথা; আবার হুই লক্ষ ছাপা 

হাজার ক্রোশ দূরে তুমি বসিয়া আছ। আবার তোমার ঘরে কত দরজা, 

এত দরজা কোন বাড়ীতে দেখি নাই ।--বপিস্ কিরে! তার! বাড়ীতে গিয়ে 

কত জিনিস নিয়ে এল-_কিন্তু তার! দেখলে, সব দরঞ্জাগুল চাৰি দেওয়।, 
তার! ঘুরে ঘুরে চলে গেল--সৌভাগ্যশাণী ভক্তেরা, আস্তে আন্তে ভিত- 

রের দরজা খুলে কত থেলেন। হে প্রেমময় পরমেশ্বর, কোন দিন তোমার 

কাছে কেহ এ দরজা খু'লে যায়, কোন দিন ও দরজ। খু'লে যায়। কোন 

দিন গানে, কোন দিন আরাধনাতে, কোন দিন ধ্যানে, কোন দিন গোট। 

চারি কথা ব'লে, কোন দিন নির্জনে অবাক্ হ'য়ে তোমার ভক্তের! তোমার 

ঘরে প্রবেশ করে। কোন দিন চিঠি লিখিয়া তোমার জওয়াব পাওয়! 

যায় না, কোন দিন চিঠি লেখা হয় নাই, চাকরি উপস্থিত। কোন দিল 

ছাতি ফেটে যায়, দুপুর বেল! টেঁচিয়ে অনেক কষ্টের পরেও তোমার 

সঙ্গে দেখা হইল না। কোন দিন উপাসন! করিতে বদিয়াই এক লক্ষ 

টাকা, তার সঙ্গে আবার কত সাল হাতী ঘোড়া ।_চাই বল্লে হয় 
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কি, ঢুকতে পারে না সব_-কেহ বুঝ.লে না, তোমার ঘরের ভিতরের 

দ্বার কোন্ দিকে। একজন গেল ছুই শ বার, সে বলে, পশ্চিম ছারে, 

আদতে পশ্চিমে দরজা নাই, কেহ বলে, পুর্বে--মনট। যদি ভাল হয়, 

একটা না৷ একট। দরজ। দিয়া সহজেই প্রবেশ করতে পারে। তুমি 
জান--যদ্দি ক্রমাগত এক দরজ! দিয়! সাধককে আস্তে দেওয়। যায়, 
তার ব্যাকুলতা থাকে না, সে কেবল নির্দিষ্ট প্রণালী ছার1--তুমি তো 
তেমন লোক নও। ওমা, এ ছ্বারট। বন্ধ হ'লবে! যদি মুখ”হয়, ফিরে 
যায়, আর যদি ব্যাকুল হয়, ঘুরতে ঘুরতে আর এক দরজ। দিয়ে আসে) 

তুমিও একটু হাস্লে, সেও হাস্ল। একটু তৃষ্চ' হইল না, তুমি তাকে . 
ঘরে যেতে দিবে কেন? আরও আকুগত। হ'ল, এবার দরজাট। খুল্লে। 

এট| শাস্তি দিবার জঙ্ত নয়, তুমি খেল! কর। ্বর্গের দেবতারা, ভক্তেরা, 
সাধকেরা', ব্রন্ প্রাণীরা, তাহারা! কি করেন? একবার তোমাকে হৃদয়ের 

এদিকে বসান, একবার ওদিকে বসান, একবার তোমাকে জ্ঞান দেন, 

একবার ভক্তি দেন, এক ফুল দিয়! পৃজ। করেন না। তুমি যদি দেখ, 

এই দিকে গেলে তৃষ্ণ হয় নাঁ_তুমি নাকাল কর। তুমি পাঁচ ঘণ্ট। 

ছেড়ে, দশ ঘণ্ট। ঘ্বুরাও না কেন, পথ চলাট! তে! আর শ্রান্তির বিষয় 

নহে; চল্্তে চল্তে ছ'টে। পাখীর গান শুন্ব, বাগানের শোভা দেখ ব-_ 
তুমি এরূপ খেলা কর্বে প্রাণবন্ধুর মত। মাজ দরখাস্ত দিলাম, 
তোমার হস্তে নাকাল করবার জন্ত। পায়ে পড়ি, নাকাল কর। একবার 

অন্ধকার দেখাও --শেষে যখন সেহটা পাব, বড় দামের গ্িনিন পাব। 

এখন একটু ইচ্ছা ক'রে বোকা হচ্চি। এ সময় তুমি ৷ করুবে, মিষ্ট 

লাগবে। ভাপ নাকাল কর্ছ, দয়াময়! কে এমন নাকাল করে-- 

ভালবাপ ঝলেই তো কর। অঙ্গ অবশ হ'য়ে যাক নাকাল হ'য়ে। হে 

প্রেমময়, তুমি দয়া করিয়া এই আশীর্বাদ কর। 



ভক্তসঙ্গে খেল! ১৫১৭ 

( পান্তিবাচন) 

তোমার হাতে ময়দ। মাখার মত, ভিজ! মাটার মত হ'য়ে থাকি, 

যাহ৷ গড়তে হয় গড়, উচু বল্ব ন1।--কয় জনকে মিল্তে দিবে ন।, 

পরম্পরকে একটু তফাত কর্ৰে কর, শেষে মিল্তে হ'বে। তুমি খেলা 

কর। কি কর, কার চুলের মুটে। ধরে থানিক অন্ধকারের ভিতর, 

[নিক আলোকের ভিতর দিয়! নিয়ে যাও। কোন্ দিকে নিয়ে যাও, 
সে জানে না। মাঝে থেকে ভক্ত হাসেন, এই জঙ্গলের কাটা, এই 

বাগানের ফুল। তোমার খেলাই সার কথা ।-_গেঁথে ফেলেছ, এখন 
আর চিন্তা নাই, এখন প্রেম-জলে খেলাও, প্রেম-সমুদ্র তো, আর তেঁত 

জল নয়। হে দয়াময়, তোমার হাতে থাকব তবে, এ মিষ্টি হাতে _- 

কিল মার, যে হাতে খাওয়াও । এ নাকাল হওয়ার বাপারট। ( শান্ত্রটা ) 

শিপাও। ন! খেয়ে হউক, থেয়ে হউক, স্থে হউক আর ছুঃখে হউক, 

তোমার এ ঘরের ভিতর যাঁব। কথাগুলি বপি, লোকে বুঝে না; তুমি 
বুঝ, আর যে বলে, সে বুঝে, আর যাদের বুঝবার, তারা বুঝে । বুঝুক, না 

বুঝুক, নাকাল ক'রে লও। একটু থনিষ্ঠতা হ'বে। দয়! কর, তোমার 

সবগুলো যেন ভাল লাগে। দাও, তোমার ঘরে যেতে দাও। যে দরজা 

1দয়ে হউক, বে প্রণালী দিয়ে হউক, এ ঘরের ভিতর নিয়ে, পেট ভ'বে 

থেতে দাও। এ সময়ে তুমি যাহা দেবে, তাহাই চাই। যাহ! দেবে, 
তাতে উপকার হ'বে। তোমার ঘরে নিয়ে, কত সৌন্দর্য্য, কত ৭াবণ্য 

দেখাবে, কত মিষ্ট কথ শুনাবে, খেলাই বা কত রকম দেখাবে। ঢের 

বাকি-__-আরম্ত কর। গরিবদের একটু সুখ শান্তি দাও। একবার 

এস, দীননাথ, দয়ার নাগর, খুব তোমাকে দেখে প্রণাম কর্ব বলে 

ডাক্ছি। তোমার পবিত্র চরণ এই কলঙ্কিতদিগের মন্তকের উপর স্থাপন 

কর। এ চরণতলে বসে, কেমন ক'রে তুমি ভক্তদিগকে নাকাল কর, 



১৫১৮ প্রাথন! 

দেখব, তাই হ'ব। সেই সব খেলার কথা পরম্পরকে বলে সুখী কর্ব। 
এই আশ! ক'রে, তোমাকে বার বার প্রণাম করি। 

শাস্তিঃ শাস্তিঃ শান্তিঃ। 

স্ুলভসহবাস 

( কলুটোল!, প্রাতঃকাল, বুধবার, ৩১শে ভাদ্র, ১৭৯৭ শক; 

১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৮৭৫ খুঃ ) 

দীননাণ, দয়াময় পরমেশ্বর, আমাকে বসিতে দাও নিকটে-_এ কি 

সহজ কথা? আমি যতবার আমি, কেহ বারণ করে না, দর্জ। বন্ধ 

করে লা। ছেলে বেলা শুনিতাম. তোমার ঘরে বড় বড় দ্বারবান্ দ্বার 

রক্ষা করিতেছে। নৃতন শাস্ত্রে, বুঝি, সেই বাড়ীটা ভেঙ্গে ফেলেছ। 

দুঃখান! ইট তে। পণ্ড়ে থাকৃত? অত বড় এমারত ভেঙ্গেছে, চৌকাঠ 

টোৌকাঠ কিছুই পড়ে নাই? ঘর ছেড়ে তোমার বাস করা কবে থেকে 

হ'ল? পাপীগুলোর কাছে খবর দেগে, দেবালয় ভেঙ্গে গিয়েছে! আগে 

শুনেছিলাম, খুব মস্ত বাড়ী-_বড় মানুষের মত। ভয়ে ত্রাসে কম্পিত- 
কলেবর পাপীগুলো এসে বল্বে কি? ভিক্ষা করতে এসেছি--দুর 
হয়ে যা, এ রকমট। জান্তাম। এখন জ্জানি, তোমার বাড়ী নাই। এট 

গল্প, না, সেটা গল্প, বলে দ্িও। মহধি ঈশা! বলেছিলেন, পৃথিবীতে তাঠার 

বাড়া ছিল না মস্তক রাখিবার জন্ভ--তোমারও তাই? তুমি ঘুরে 
বেড়াচ্ছ। বাড়া যদি থাকৃত, যেতে পার্তাম না, ভগ্ন কর্ত। মাঠের মধ্যে 

তোমাকে পেলাম । যখন মনে করি, তখনই তোমার কাছে বস্তে পাবি। 

ন। খুল্তে হয় দরজা, না কারও অনুমতি নিতে হয় । মাঠে মাঠেই, 

আকাশে আকাশেই, যেখানে সেখানে পেলাম । নকড়া ছকড়া ক'রে 
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ফেল্লে। সহবাসটা এমনই ক'রে ফেল্লে। তোনার নামে দেবতারা 

কাপে, আর পাপীরা তোমার কাছে বনে বসে আবার কথ| কয়। তুমি 

বাড়ী ভেলে ফেল্লে। কেন ভেঙ্গে ফেল্জে/ তার কারণ বল্ছ ন1। 
আমি তোমার গরিব ভক্ত, আমার কাছে ঢাক্ ঢাক্ গুড়, গুড়, নাই । 

আমি ব'লে বেড়াচ্ছি, তমার বাড়ী নাই । দীন দুঃখীর কাছে আপনান্ন 
সহবাম পর্যযস্ত বিনা মুলা বিক্রা কর্লে। যেখনে সেখানে প্রভুর সঙ্গে 

দেখ! হয়, তবে আর পাপ করব কেমন কে? এ পহবাস নয়, কাণমল। ! 

আমি বলি, দেখা দাও না-_তুমি বল, এই যে নামি তোমার পাম্নে, তুমি 

দেখতে পাচ্ছন! ? মামি বলি, এস না আমার মনের ভিতর--তুমি বল, 

মন খুলে দেখ দেখি, আমি তোমার ডাকিবার মাগে এসে বসে আছি 

কিনা? আমি বলি, আমার চোখের কাছে দেখা দাও না__তুমি বল, 

তুই বলিস্কি? তোর চোখের কাছে বসে মাছি, তুই দেখতে পাচ্ছিস্ 

না? অম্নি আমি আম্তা আমতা করি। যেসেলোক আস্ছে, দেখ 

ন।! ঘর ভেঙ্গে দেখ| দেবে ব'লে, যা খুলি, তাই করিলে । একটু চেষ্টা 

কর্তে হয় না। "তুই আকাশ দেখিস্ তবে আমাকে দেখর্বব না কেন? 

আমিই যে আকাশ |” এই তো সাধু-নঙ্গ। তোমার সহবান যদি সুলভ 

হয়, তাহ! আমার প্রিয় হউক, আর আমার ছর্গ হউক, আমি ঠার ভিতরে 

বসে বলি--জয় জয় দয়াময়! তোমার ভিতরে বসে তো পাপ দেখতে 

পাই না। মাঠের মত হয়ে পড়ে, আকাশেখ মত হয়ে পড়ে, জলের মত 

হয়ে পড়ে, কি করলে? এই সহবাসে সকলকে দিম্মল কর। দেহাহ, 

পরমেশ্বর! তোমার অভয় সহবামে থেকে নির্ভয় হই। তোমার সমপির্ল 

সহবাসে থেকে পাপ ছাড়ি, এই তোমার শ্রীচরণে প্রার্থন! | 

( শান্তিবাচন ) 

কে প্রেমময় পরমেখ্বর, হে আমার চিরকালের গতি! গতি কি 



১৫২০ প্রার্থনা! 

হইবে? যে ধন দাও, সব খরচ ক'রে ফেলি। একটা ভাঙ্গা বাঝস, কত 

ধন দাও, ছু'দিন পর দেখি ( কত লোকের চাবি লাগে, বাক্সটা ভাল ন। ), 

আর দেখতে পাই নে। কত ধন দাও, যদি গণ.তে হয়, কত সরকার 

রাখতে হয়। এক লাখ টাকা, না, কোটা টাকা, এ যে ঢের, এর হিসাব 

নাই। পেতেও যেমন, হারাতেও তেমন। এ সহবাস ধন, এর কত 

দাম, এ সহ্বাস-ধন পেয়েছি, কত ভোগ করেছি, এ সহবাস-ধনও চুরি, 

করে। এত দিলে, পাড়ার লোকে বনে, এর। এত রোজগার করে, 

তবুও এদের লক্ষমীছাড়! রকম চেহার৷ যায় না। যাই ডাকি, পিতঃ,- 

এ ।--যাই ডাকি, বন্ধো,--এ | তুমি এইরূপে সর্বদাই ভক্তকে ডতর 

দিচ্ছ। প্ছুল্লভ রতন” সাধ ক'রে কি তোমার এ নাম রাখা হয়েছে? 

সকল স্থানেই তোমার পুণ্যময় সহবাস, সুখময় সহবাস। টেবেলে পড়ে 

থাকে, বিছানায় পড়ে থাকে, যেখানে সেখানে--বরং কাগজ কলমগ্লো 

যত্বু ক'রে তুলে রাখে, কিন্তু তোমার সহবাসের কেহ আদর করে লা। 
পাপটী ক'রে এসে বস্ল, তুমি একটা কিল, কি লাথি মার্তে, শাস্তি 

দ্িতে--তার পর সহবাস। তা তে। করলে না। ছুঃখ পেয়ে এসেছে, 

বিশ ত্রিশ কলসী জলে স্নান করিয়ে কাছে বসালে। সহবান খড় হুপ্নভ-_ 

কাছে গিয়ে বস্বে কার সাধ্য! এই ছুরস্ত, বোম্ছেটে, লেঠেল--এই 

আমার-_-এত সাধ্য হ"ল। সে কেবল অবহেল। করিবার জন্ত! একটা 

বাঝ্স দাও, টাকাট। রাখি। যদি টাক। দাও, তবে বাক্স দেবে না কেন? 

তুমি টাক দেবে, বাক্স ক'রে দেবে, তুমি চাবি দেবে। আমরা কিছু 
কর্ব না? আমর! বাবু হয়ে থাকুবো % পাপীর। কিছু কর্বে না? 

আমরা ভাই ভগ্নীদিগকে বলব, দেখ, এই দেখ, ওদিকে তাকাস্ নে, 
দেখ খুব মহাপাতকী আমি ছিলাম, বাড়ী থেকে দ্বণা। ক'রে সবে তাড়িয়ে 

দিচ্ছিল, দেখ. দেখ, সহবাসে কি হয়েছি! সহবাসে তোমার ছেলে মেয়ে 
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তোমাতে প্রমন্ত হয়ে যায়, তোমায় ছেড়ে খায় না। পথ চল্ছি, পথ চল্ছি, 
এই "আবার কাপড় ধরে টান্লে, নামট। ধ'রে ডাকৃলে। এমনি ক'রে 

দুষ্ট ঘোড়াকে যেমন বেঁধে রাখে--তোমার সহবাস-রজ্ছুতে বেঁধে রাখ । 

পরমেশ্বর, আশীর্বাদ কর। একটী নদী যোগাবে ।. ছুই পাঁচ ঘড়ার 
কন্ম নয়। এদাগকিযায় ঘটা ক'রে জল দিলে? হই পাঁচট! উপা!. 

সলাতে কি এ দাগ যাক? না, ছুই পাচ জালার জলেবায়? একখানি 

সহবাস-নদীর ভিতরে ডুবিয়ে রাখ। সেই নার জলপাগলে এ নব 

ধুয়ে যাবে। সাতার ফাতার দিয়ে, ডুবে টুবে কোন রকমে নিম্মল হব। 
সহবাসট। নদী হ'ল আমর] যেন মলাঘুক্ত মাছ হু'লাম। সহবাল-সাগরে 

এমন ক'রে ডুবিয়ে রাখ। খুব গদ্ধ ১হ। জীবন ধরি শুদ্ধভাখে। 

তোমার ছেগে মেয়েদের শুদ্ধ কর) ৩ হ'লে বদলাবে তোমার 

দয়াল নাম ক'রে আমরাও কৃতার্থ হ'ব, দেশের ভাই ভগ্রীদিগকেও কৃভার্থ 

করিব। এই নাও আমাদের কলক্চিত মস্তক, তোমার শ্রীচরণপন্প ইহার 

উপর স্থাপন কর; এহ দলটী এ চরণ-সহবাপে শুদ্ধ হবে, এই আাশ। ক'রে 

তোমার চরণে বার থার প্রণাম করি। 

শান্তঃ শান্তি; শান্তিঃ। 

অন্ধকারের পুজা 

( কলুটোল।, প্রাতঃকাল, বুহস্পতিবার, ১শা মাশ্বিন, ১৭৯৭ শক 

১৬ই সেপ্টেম্বর, ১৮৭৫ খুঃ) 

প্রেমময়, হে দীনবন্ধো, পরমেশ্বর, শুন না, বলি। খুব অন্ধকারের 

পূজা প্রার্থনা করি । দেখ,” হে ঈশ্বর, দীন দয়াল, আলোকের পুজ। 

ঢের হয়েছে । অন্ধকারেপ পুজ। কিরপে করিতে হয়, শিক্ষা! দাও। 

১৪১ 



১৫২২ প্রাথনা 

পৌত্তলিকদের -কালীপুঞ্জার বিধি আছে, তুমি জান। আমাদেরও এক 
প্রকার গোপনে কালীপুজার বিধি আছে। আলোক এই আছে, এই নাই ; 

কখনও সুন্দর মুখ দেখলে, কথনও মুখ ঢাক। পড়িল। আবার ভক্তদের 

কথন কখন জ্যোতিশ্ময়ের পুজ। হয় । মনট৷ রগরগে হয়__যেন আলোকে 

নেয়ে উঠলাম; কিন্তু সংসারের যেমন অবস্থা, তাতে সর্বদা তোমার 

জ্যোতিশ্ময়রূপের পুজা সম্ভব নয়। অন্ধকারটা দেখলে, ঠিক যদি 'মনে 

হয়, আলো! দেখ ছি-.সেই ঠিক সাধক । আলোকে দেখে দেখে অন্ধকার 
মধ্যেও দেখব। একজন মহধি গিয়েছিলেন জগন্নাথক্ষেত্রে, তিনি ভয়ঙ্কর 

যুণ্তি দেখেছিলেন, তার ভিতর ষে কি সুন্দর সুন্দর রূপ! যদি আমাদের 
ভাল ক'রে বাচিয়ে দেবে-_-চোখ বুদলে অন্ধকার, তার ভিতরে যেন 

ঝখলি, আঃ, এমন মধুর অন্ধকার তো দেখি নাহ! গাড় হয়ে রয়েছে, 

খুব কাল, এই অন্ধকারের পুজা-_অন্ধকার-রস পান। যে দিনটাদ 

দেখাবে, সে দিনও সুখী; যে দিন মন্ধকার দেখাবে, সে দিনও সুখী। 

অন্ধকার ও নয়। অন্ধকার কি 7 দানবন্ধো পরমেশ্বর! শক্ত সাধন 

বুঝি, কত দিন লাগবে? এই যে ছুঃখ কষ্ট নিয়েছে এ অন্ধকারের 

ততর । খুব কষ্ট যন্ত্রণা. আর হাস্ছি-খুব প্রসন্ন হ'য়ে হাস্ছি। 

বৈরাগ্যের কষ্টটা, ঝুপিটা হাতে দিলে। সুখ দিয়েও হাসাচ্ছ, দুঃখ 

দিয়েও হানাচ্ছ। খাওয়াচ্ছ খাওয়াচ্ছ, খাওয়ালে না। দিচ্ছ দিচ্ছ, 

দিপে না। ঘর্দি তোমার হয়ে গিয়েছে ছোড়াট।, তবে অন্ধকার কষ্ট 

পেবে না কেন? বেরাগ্যের বেশ পরাও। কেন ঝলি না, স্থুখের 

পাড়ওয়ালা৷ কাপড় পরিয়ে দাও, না, অন্ধকারের বসন পরিয়ে দাও । 

একটা আলো! যদি দেখাও, দূর থেকে লোকে বল্বে- কোৌতৃহল। খুব 

অন্ধকারের ভিতর দিয়ে কাছে রেখে দাও দেখি। খুব আলে! জাল্ণে 

ডের পোক। আসে; কেকি মনে আসে, কে জানে? হে দয়াল, হে 



অন্ধকারের পুজ! ১৫২৩ 

গুপ্তধন, ছে কাল অন্ধকার, সুন্দর শোভান্বিত অন্ধকার, স্থধাময় অন্ধকার, 

অন্ধকারের জীবন দেখিতে দাও। তা" লে যেখানে থাকি, সুখ হ'বেই 

হ'বে_ আমার এই প্রার্থন! পূর্ণ কর। 

( শাস্তিবাচন ) 

দয়াল পিত:, ছুরি মার্লে, ছুরিকে চুম্বন কর্তে পারি, এমন কিছু 

ক'রে দিতে পাব? কেহ কোথাও নাই, আকাশে প্রণাম করিলাম । 

শুন্তের মধো-_খুব অন্ধকার দেখিয়। হাসিলাম । বন্ধুরা মারিলেন, হামিলাম, 

এমন কিছু করিয়৷ দিতে পার? তা” হলে যে সুখ ছুঃখ সব এক হয়ে 

যায়। ফাল, এই ঘোরান্ধকারের ভিতরে তৃমি, একট যে তুমি, তোমাকে 

কেন বুকের ভিতর টানিয়া লইতে ইচ্ছ। হয়। ওরে বাপরে, ঘোব্াম্ধকার 

ঝলে কেন আবার সংসারে পালিয়ে গেলাম লা! ও অন্ধকার, আর এও 

অন্ধকার। এ অন্ধকার মধো কেন ব'সে থাকৃতে ইচ্ছ। হয়। ওটা বুঝি 

মিথা। অন্ধকার, আর এ সত্য অন্ধকার । ও অন্ধকার কথ! কয় না, যদি 

কয়, চেঁচিয়ে ভয় দেখায়। এ অন্ধকার কথা কন ভক্ত শুনতে পান। এ 

অন্ধকারটা আবার জালে। হয়। তাইতে বুঝলাম, অন্ধকারও নয়, আলোও 

নয়। শাদাও নয়, কালও নয়! খুব অন্ধকারের ভিতর নিয়ে যাও, আর 

বল দেখি, ছু" হাজার বাতি জলেছে কি না। কয়টা মরেছি, গোণ 

দেখি? কুড়িটা। কুড়িটা ফুল ফুটেছে কি না? কেহ তো বলে 

না, আর বৈরাগ্যের কষ্ট দিও না| দাও, দাও, আরও কষ্ট দাও, খুব 

মার খেয়ে ভাল হ'য়ে যাই। খুব অন্ধকার, খুব প্রতিকূল অবস্থায় পড়ে, 

খুব অনুকূল দেখি । তবে বল্ব, দয়াল নামের জ্য়__-জীবনতরী দয়াল 
নামের পাল পেয়েছে । দীনবন্ধো, আশীর্বাদ কর। ন্খও কিছু নয়, 

দুঃখও কিছু নয়, আলোও কিছু নয়. মন্ধকারও কিছু নয়-_-এইটা বুঝে 



১৪২৪ প্রার্থন! 

তোমার চরণতলে পড়ে থাকি । হে মধুময় ঈশ্বর। তোমার চরণপাদপন্সে 
প্রণাম করি। 

শাস্তিঃ শাস্তিঃ শান্তিঃ ! 

চাষাদের বন্ধ 

( কলুটোলা, প্রাতঃকাল, শনিবার, ওর! মাশ্বিন, ১৭৯৭ শক; 

১৮ই সেপ্টেবরু, ১৮৭৫ খুঃ) 

হে দয়াময়, হে দীনবন্ধো, পরমেশ্বর, এ জীবনে কত দুর উন্নতি হয়, 
একবার বলিয়া দাও । আমাদের মত লোকের কত উন্নতি হয়, একবার 

বলনা? তোমার কাছে বসিলে এত সুখ ভোগ করি ; কিন্ত যেন একট! 

কি আছে প্রাণের ভিতর, কেমন একট। জন্তু ঝলে দেয়, "তোর উপাসন৷ 

ভাল হ'তে পারে; কিন্ত তোর জীবন আর ভাল হবে না।” একটা 

ভাল যন্ত্র দিতে পার? “কেন, কি কর্বে 1” এই মনের ভূমিট। খুড়ে 

দেখব, সেই দ্ন্ধট! কোথায় আছে। এত এশ্বধা--মার একি কম 

স্থথ? হে ঈশ্বর, মন্ুত্থজীবনে তোমার কাছে এমনই করে উপাপন! 

করা, একি কম স্থখ? আপনাকে আপনি চিন্তে পারি না উপাসনার 

সময়--এখন যা দিয়েছ, এ মামাদের পক্ষে অমূল্য রত্ব। এ জন্তটা 

ফ্যাচ, ফা, করে কেন? বলে, “তোমার জীবনট। আর ভাল হণ্বে 

না।” হেপরমেশ্বর! একবার খুড়ে দেখি, পশুট! কোথায় আছে-_ 

এমন লোক ভিতরে থাকিলে, যত ভাল করে দাও না, আৰার নরকে 
গিয়ে ফেলিবে। এমন সুন্দর ফসল হ'লে যে ধানের শোভা বেরিয়েছে 

দেশ শুদ্ধ লোক তাকিয়ে রয়েছে, এ ধান খাবে; একবার এসে ধানের 

পানে চায়, কত সুখ পায়। ও পরমেশর ! ও পরমেশ্বর! আর বল্ব 



চাষাদের বন্ধু ১৫২৫ 

কি--আবার ভিতর থেকে গজিয়ে উঠে কতকগুপণি গাছ--পোক। 

ধরে-্-মাটীটা খারাপ, জমি খারাপ, বীজ ভাল-_-এ জমিতে চাষ করিতে 

এসেছ? ভাল ভাল ভাল! বেছে নাও নাই কেন? কত পাপের জড় 

রয়েছে দেখ, পরমেশ্বর ! তুমি এ মাটার চাষ! হ'য়ে, মাটা খুঁড়ে একবার 
পরিষ্কার ক'রে ফেল। করবে? দয়াসিন্ধ! পরমেশ্বর, ভক্তহৃদয়ের চাষ! 

হয়ে এ কাজ কর ন। কিছুদিন? আমাদের জমিট! ভাল ক'রে দাও-_. 

আমরা না হয় পরে মাচা বেধে বসে থাকৃব, জন্তু তাড়াব। আগের 

চেয়ে ভাল হয়েছে । তখন একট। ভাল ফল ফল্তে। না--তবে এ দেখ ছ, 

ভিতরের জড়গুলি যায় নাই! মমভূমি ক'রে প্রেমজল ছেড়ে দাও । 

ধানগুলো যে বেরোবে, তার নয় অদ্ধেক তোমাকে দেব, প্রথম ফল 

তোমাকে দেব_-আর আনন্দের সহিত ভাত রেধে খাব। তুমি এতট। 
এনেছ ভাল ক'রে_-আমি তো! আমার মত বল্ছি না। ভুমি নয় বড় 

লাঙ্গগট। ধর, আমর! নয় সঙ্গে সঙ্গে থাকি--একবার্ ভূমিটা শুদ্ধ ক'রে 

দিয়ে যেতে হবে । বৎসরকার দিনে স্ত্রী পুত্র বাইকে ডাকিলাম, দেখি, 

ফসল হয় নাই। তার পর কি হবে? বল্ছি, হে পরমেশ্বর, মাটীর 
ভিতরট। শুদ্ধ ক'রে দাও। চাষা ক'রে রাখ, তোমার পদতলে তাই 

হয়ে থাকি। দয়াল প্রভে, জগতের ছুডিক্ষ হ'লো, ধান-জমি খারাপ 

হ'য়ে গেল। তুমি গরিবদের মাটাটুকু ভাল ক'রে নাও, একবার পরিষ্কার 
ক'রে নাও, এই চাষাদের কথা শুন। বদি ভূমিটা তেমন কর-_যে বৃষ্টি 
হচ্চে, যে শুভ লক্ষণ দেখ! দিচ্চে, যে বৈরাগে।র সার প্রস্তত হচ্চে__খুব 

হু'টী বেল! সাধন কর্ব, তুমি যে চাষাদের বন্ধ, এ চাঁষাগুলি ব্রদ্মসঙ্গীত 

কর্তে করতে লাঙ্গল চালাবে । তুমি কাছে এসে বস্ণে, বসে বল্লে, 

'আমি তোমার বন্ধু। কত জান তুমি। দোকানি হ'য়ে কত রস খাওয়াও, 

আবার খাওয়াতে গিয়ে চাষাদের সঙ্গে বসে বল, খুব ভাল জিনিস 
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এয়েছে। গনিিব কাঙ্গালদের মাটা ভাল হ'বে, এই আত্মার ভূমিটা বেশ 

নন্দর হয়ে যাবে, রাশি রাশি ফল শশ্য হ'বে, চাউল তরকারি হ'বে-. 

আপনার উপকার, দেশের উপকার ক'রে নেব; তোমার পায় পড়ি, 

আশীর্বাদ কর, চাষাদের মনোবাঞ্। পুর্ণ কর, তোমার চরণে এই 

প্রার্থন। ৷ 

( শাস্তিবাচন ) ৫ 

হে প্রিয় পিতা পরমেশ্বর, হে দয়াল! দেখিলে হংখও হয়, দেখিলে 

হাসিও পায়; ধানের ক্ষেতে কতকগুলি বাবু চাষবাস করছে । বাবুয়ানি- 

টুকুও আছে, লাঙ্গলও ধরেছে-_মাটী কোদ্লায়ে কাপড়খানার খুট ধ'রে 

ধ'রে বাধছে, পাছে মাঁটী লাগে । হাগা ঈশ্বর, এ অবস্থায় বাবুর মত 

স্থথপ্রিয় আসক্ত হলে কি চলে? আদর ক'রে চাষা ক'রে নিয়ে গেলে, 

গরু দিলে, লাঙ্গল দিলে । ওখানে কেন? এটী ভাল লাগল না? হে 

পরমেশ্বর! এদের ব্যাপার দেখে হাস্ব, না, কাদব? হূঃথ হয়, এর! চাষ 

করতে এলো, একট। ধানও ফল্ল না । হাসি পায়, এখানেও এর! বাবুয়ান। 

করে! চাষ! হয়ে স্বর্গে যা'ব, ঠিক তো? কে করুণাময়, ভাল বুদ্ধি 

হউক-_চাষার সুখ জানি না, চাধার ব্রত জানি না! চাষার ব্যবসায়, 

আমর] চাষা । কেমন ছুঃখী বিনয়ী হব --পার্ব না, তো মর্তে এলাম 

কেন? পাছেগায় একটু কাদা পাগে-এখন কি আর কষ্ট ভাবলে 

চলে? এমনই বেড়। দিয়া রাখিবে-_যোল আন! আদায় দিয়ে নিও-. 

তুম চাষ বাস কর, আর নিজে জমীদার হ'য়ে আমাদিগকে তুমি খাটাইয়। 
ল৪। আমর প্রভু হতে আমি নাহ, চাকর হ'তে এসেছি । বেশ 

ধানগুলে। চেগে উঠল, জল এলো, তবে তো আমাদের ছুঃখ বিপদের 

ভাবনা নাই? দেখ স্থখী চাষাদের--গরিব কাঙ্গাল বাড়ী গিয়ে ষে 

শাকান্ থাবে-_সুখখান। চাষার মত হোক্, মুখট। কিন্তু ষোল আন! চাষার 
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মত হয় নাই। যে চাষার একথান। কুঁড়ে ঘর, আর একথান। লাঙ্গল-__ 
সে চাষার কেন ত্ুঃথ হবে? সেই দিনের গ্রতীক্ষায় পড়ে আছি-_চাষার 

পক্ষে সেই দিন ঠিক। যে কাদিতে কাঁদিতে বীজ ফেলে, সে হেসে হেসে 

শস্য সংগ্রহ করে। এ চরণতলে পড়িয়। থাকি, চাষার ব্যবসান্ব শিখি ; দিন 

কতক ছুঃখ করিব, তার পরে ধন্ম পুণের সুখ সম্ভোগ করিব। এখন 

সেই ক্ষেত্রটী ছেড়ে যাব না, খুব পরিশ্রম কর্ব, খুব স্াখন কর্ব। শেষে 
থুব সানন্দে ধান পেয়ে খুসি হ'ব, এই আশ। ক'রে, সব ভাই ত্নী মিলে, 
তোমার শ্রাচরণে বার বার প্রণাম করি। 

শাস্তিঃ শান্তি শান্তি! 

অচিন দেবতা 

( কলুটোল।, প্রাতঃকাল, সোমবার, ৫ই আশ্বিন, ১৭৯৭ শক; 

২০শে সেপ্টেম্বর, ১৮৭৫ খৃঃ) 

হে দীলবন্ধো, পরমেশ্বর। কেবলই এহ জিজ্ঞাস! করিতে ইচ্ছ! হয় 

যে, ভুমি কে? মামি বড় হক্ষত্ম করিয়াছি, আমি ভয়ানক হু্ষশ্ম 

করিয়াছি, হে পরমেশ্বর, ০কন শা, আমি বণিয়াছি যে, আম তোমাকে 

চিনিতে পারিয়াছি। আমি বুঝিণাম, আমি তোমাকে চিনিতে পারি 

নাই। আমি যে মনে মনে ভাবিতাম, আমি (তোমাকে চিনি, আমি 

তোমাকে জানি--আমি যথার্থই তোমার পায়ে পড়ি, আমাকে বলিয়া 

দাও, তুমি কে? আমি এদিকে .তাকাইতেছি, ওদিকে তাকাইতেছি, 

মুখের পানে তাকাই, চোখের পানে তাকাই, তোমাকে . চিনিতে পারি 
না। আমার কাছে এসে ব'সেছ, কত বছর, আমার থরে এসে লুকিয়ে 

লুকিয়ে রাত্রে কত টাক! রেখে যাও; কে তুমি? মামার মন মাকু 
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বাকু করে। তুমি ঈশ্বর, তুমি বিশ্বপতি, কিছুই হ'ল না, এ শবে 
পির্বাচন হয় না। আমি তুল করিয়াছি, একট| ভুল হ'য়ে গিয়েছে। 
্র্মজ্ঞানী বলে জানিতাম আপনাকে--কেন আমি বলিলাম. আমি 
তোমাকে চিনিয়াছি, একট। নাম তোমাকে দিতে পারিলাম না। এখনও 
তোমাকে চিনিতে পারিতেছি না| কে তুমি? আমার কে হও? 
আমার কে হও? বল না, ঈথর? আমাকে এত ভালবাস কেন, 

এমন ক'রে টান কেণ তুমি? আমাকে মুখের সাগরে ডুবিয়ে দাও 
কেন তুমি ? আমি খুঝতে কি পার্ব না, তুমি কে? ও ঈশ্বর! বণিয়া 

দাও লা? আমি তোমাকে চিন্ধ লা, অথচ আমার চোক দিয়। ভক্তি-জল 

পড়বে; আমি রোজ রোজ তোমার কাছে আন্ব, আর লোকে 

জিজ্ঞাসা করুলে বল্তে পার্ব না, কে তুমি ! তুমি ব্র্াণ্ স্থষ্টি কারয়াছ, 

তুমি আমার পিতা মাতা, গতিনাথ,_-এতে কি? এতে তো আমার 

প্রশ্নের উত্তর হ'ল না। তুমি খুব ক'রে বল না--“তোকে স্থথ দিতে 
এসেছি, মুক্তি দিতে এসেছি ৮ কি এতে মামার মনের আগুন নিবে 

না, নিববে না। তুমি আমার কে? তোমার সঙ্গে আমার কোন্ 

পুরুষে কি সম্পক ছিল? এত ক'রে লিজ্ঞাস। করি, তুমি বল্বে না, আর 

এম্নি ক'রে ভোলাবে? আমার গ্ঞান চূর্ণ ঠ'ল--মামি কি করিলাম 

এই পনের বতপয ? আমি ক্ছুই বুঝিতে পারিলাম না। তোমার সেখা 

পুজ। অঙ্চন। কর। দূরে থাকুক, তোমাকে কিছুই খুবিতে পারিলাম ন1। 

কেমন দয়াময় তুম, কেমন করে তাকাও, কিছুই বুঝিতে পারিলা ন!। 
কেবল চুলের মুঠি ধ'রে এ বাগানের দিকে নিয়ে যাচ্ছ। এই বুঝছি-_ 
তোম।ম এক শ আট নাম হ*ল, ছু" হাজাপ নাম হ'বে? কিন্তু তুমি আমার 
কে হও, কে এহ কথার উত্তর দিবে 1 যখন তোমার নাম প্রচার 

করুতে যা'ব, জগতে লোকগুলণো। বল্বেঃ কাকে প্রচার কর্ছিস্, মামি 
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কি বল্ব, এ যে তিনি সেই--ধার পাপীদের শরীর মনের উপর বড় 
লোভ পড়েছে । আমি যে বড় মুখ কিছুই জানি না। আমি তোমাকে 

চিন্তে পারলাম ন। দয়াময় ভুমি, (প্রমসিন্ধু তুমি, যা আছ, তাই তুমি । 

তুমি ঝলে৷ না, তোমার যা ভাল হয়, তাই কর। বলো না, বল্ছি। 
কি সম্পর্কটা আছে ভিতরে? পরিচয় দেওয়। হল না। সম্পর্কটা 

বুঝি এখন জান্তে দিবে না? মুখ ন। হ'লে, বুঝি, সুখী হওয়া যায় না। 

আমার পুথিগুলে। সব পুড়িয়ে ফেল্বে, আমার বাক্স ভর। সব বই 

পুড়িয়ে ফেল্বে ? আমাকে মুখ “ক'রে দিয়ে, তার পরে খুব সুখী করুবে ? 
জ্ঞানীরা শাস্ত্র পড়ে যে আনন্দ পায় না, তাই তুমি আমাকে দিবে । 

ম! যেমন কোল থেকে ছেলে ছেড়ে দেয়--মাবার লাফিয়ে কোলে 

উঠবে ব'লে-_সেট। তোমাকে না বুঝতে পেরে, আরও ভক্ত হু'বে 

ঝলে। এমনই ক'রে মুখ ক'রে তফাৎ রেখে, তোমার ভক্তের গ্রাণট। 

তুমি টান। লোকে আমাকে বলে, তুই তো গাধার চেয়েও নির্বোধ, তুই 
ধাকে বুঝিস্ না, চিনিস্ না, তবু তাঁর কাছে কেন যাস? আর বলে, এট। 

ই ক'রে মুখের মত, বোকার মত তাকায়। বলুক গে, আমার মুখ” 

হওয়াই ভাপ। কাজ কি আমার লেখ। জোকায়, তোমাকে চিন্লাম 

না, বুঝলাম না-ও রূপের মাধুরী কিছু বোঝা যায় ল।-_বুঝেছি, এই 
অহঙ্কার মাপট। যেন ফোন্ করে না উঠে। এই অগ্রগামী প্ডিতকে 

মুখ ক'রে রেখ। আমি চিন্লাম না, বুঝপাম লা, মুখ হ'য়ে পড়ে 

রইলাম। এমন সুন্দর সামগ্রী ক্রমাগত দেখছি, হায়, এর নাম জান্লাম 
না। দেখ, পরমেশ্বর, মুখ ক'রে প্রাণটাকে তোমার চরণের দিকে টেনে 

রাখ, এই তোমার চরণে প্রার্থনা । 

(শান্তিবাচন ) 

হে দয়াসিম্থ, কল্পতরু, কত খেলাই দান; কিছু বুঝতে দিবে না, 

১৪৯২ 
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আর এমন ক'রে প্রাণট। টান্বে? ধার খাই, ধার চাকরি করি, তাকে 
চিন্তে পারি না, এ সব তোমার লীলা থেলা, এই জন্য মনে আনন্দ হয়। 

এক্টা। এক্ট। ঘুর্ণ। জলের ভিতরে পড়া তো সহজ নয়।--এঁ যে বুঝতে 

দাও না, এর ভিতর মানে আছে। এ যে তোমার নাম আমাদের 
অভিধানে পাওয়। যায় না--আচ্ছা, তুমি যে দিন দিন অভিধান ছাড়াইয়। 
উঠছ, তোমার দশ! কি হ'বে? একটু বিবেচনা কর, ভবিষ্ততে তোমার' 
কি হবে? ত্রিকালজ্ঞ পুরুষ তুমি।--মার শব্দে তোমাকে পাওয়া যায় 
না। ডোবায় ছিলাম, পুকুরে ছিলাম, নদীতে ছিলাম, এখন অগাধ 

সমুদ্রে--পাচখানি শব আমাদের অভিধানে, কি নাম দিব তোমার? 

খুব বাড়াবাড়ি করিলে । আমাদের জ্ঞানট। পধ্যস্ত উড়িয়ে দিলে।__ 

কাকে ঘরে নিয়ে যাব? কি ঝলে ডেকে ঘরে নিয়ে যাব? তোমাকে 

কি “হেগা? "ওগো? বলে ডাকব? তোমার নামটা শিখি নাই। হেঁগ! 

ব'লে তোমাকে ডেকে নিয়ে যাব? প্রাণ বলব? ঢেউ বল্ব? এক- 

টানা নদী বল্ব? তুমি মানুষ খুন করিবার জন্ত বসে আছ, তাই ব'লে 
ডাকৃব? কি বল্ব, আমি জানি না। আমার প্রাণ আকু বাকু কবৃছে। 

আমার প্রেমট। বাড়িয়ে দাও, আমি উন্মত্ত ন। হইলে সুখী হইব না| খুব 
আমার ব্যাকুলত। না হ'লে, আমি বাচি না, এ আমার স্বভাব। আমি 

যখন খুব তোমাকে পেয়েছি, তখন বুঝি, কিছুই পাই লাই। যখন আমি 

খুব সুখী হই, তখন শামি বুঝি, আমি অত্যন্ত গরিব। তোমাকে জেনেছি 

বললেই যে আমি মরিব। কেতুমি? কেবলে দিবে? গরু কৈ, 

কার সাধ্য ঝ»লে দেয় ?--প্রাণ ব্যাকুল হউক না; ঢের জান্তে হ'বে। 

একটু একটু উপাপন! ক'রে গেলে হয় ন|।-_সমস্ত দিনট! ঘুরিয়ে নিচ্ছ। 

_বেলামি চক্রে ফেলে ঘুরাচ্ছ। নাম নাই, একট! চক্র! ঘুরিয়ে 
মারবে? হে আনন্দময়, তোমার আরও কত নাম এর পর বেরোবে। 



গলবন্থ হ'য়ে পড়ে থাকা ১৫৩১ 

অকুল সমুদ্র তুমি ; যেদিকে হাত দি, কতকগুলে! প্রেমই উঠে, ভক্তিই 
উঠে, স্থখ উঠে, শান্তি উঠে, হালি পায়। আমি জিজ্ঞাসা করি, তুমি 
কে? তোমার নাম কি? তুমি বল, তোর দে কথায় কাঞ্জ কি? 

নাম দিয়ে তুই কি কর্বি? তুই সুখ নে লা। এম্নি ক'রে সাধককে 

ভুলিয়ে ফেল; কিন্তু, এমন ক'রে যে মন ভুলায়, তাকে জান্তে হ'বে। 

এমন লোককে না জান্লে হ'বে না। নাম আর কি? নামও যা, রূপও 
তা, গুণও তা। নামও জান্ব না, অথচ পৃঙ্গাও করৃব, তাই আমি বলি, 

নামট। দাও | ফাকি দিলে, ফাকিগ্ন ভিতর পড়লাম ।--ততোমার ফকির 

উপরে মাবার বুদ্ধি চালাবে কে? কেবলই ভাবব, আমাদের আহলাদ- 

সাগর বন্ধু কেমন, তার কাছে বস্লে কেমন আনন্দ হয়। তোমার চক্রে 

সর্বদ] ঘুরাচ্চ। তোমার এই হাতে পরিত্রাণ পাব, আশার সহিত ভাই 

ভগ্মী নকলে মিলে, তোমার শ্রচরণে প্রণাম করি । 
শান্তি শান্তি: শান্তি! 

গলবস্ত্র হ'য়ে পড়ে থাকা 

( কলুটোলা, প্রাতঃকাল, মঙ্গলবার, ৬ই আশ্বিন, ১৭৯৭ শক; 

২১শে সেপ্টেম্বর, ১৮৭৫ খুঃ ) 

হে প্রেমসিন্ধো, দয়াময় ঈশ্বর! “আবার কি বল্তে এসেছিস্? 

এই যে তোদের কত দিলাম। আবার কেন এয়েছিস্? আবার কি 

চাস্?” দেব! চাই বই কি, আমাদের কি হয়েছে? যখন দাও 

হুড় হুড়, ক'রে, তখন মনে করি, খুব হ'য়েছে-_বাড়ীতে এসে দেখি, বুদ্ধি- 

সঞ্নকারকে ডেকে হিসাব ক'রে দেখি-_এ টাকায় সংসার চলে না। 

হে কপাময়। তোমার কাধ্যালয়ে যতর্দিন কার্ধ্য করিতেছি, ছুই চার 



১৫৩২ প্রার্থনা 

টাক! মাইনেতে আরম্ভ ক'রে, অনেক উচ্চপদ পেয়েছি; আগে মনে 

করিতাম, দপ্তরিগিরি ক'রে খাব। বড় দয়া ক'রে তোমার প্রকাণ্ড 

আফিসে একটা চাকরী দিলে। তার পর বৎসরে বৎসরে মাইনে বাড়িয়ে 
দিলে। হে“ দয়াময় পরমেশ্বর! সেই মাঘ মাসগুণো, সেই ভাদ্র 

মাসগুলো, সেই পুঞ্জার সময়-_আরও এই ঘরে বসে কত টাকা পেলাম । 

গাড়ী বোঝাই ক'রে আনিলাম । উপাসকের কাজ থেকে উঠিয়ে নিয়ে' 

প্রেমিক করিলে, প্রেমিকের আমন থেকে উঠিয়ে নিয়ে ভক্তের টুলে 
বসালে,শেষে বৈরাগী যোগীর উচ্চপদ দিলে; কিন্তু এখনও ধার হয়ে 

আস্ছে। হে পরমেশ্বর! এত টাকাতেও আমাদের চলে না। আমরা 

যখন আসি, ঢের ধার ক'রে এসেছিলাম । আর চাকরী কারও বাড়ীতে 

করি না, যাতে সংসারটা চলে, এমন ক'রে দাও । আমি দেখি যে, 

আমার দেনাগুলে! শেষ হ'ল। আগেকার ঢের পাপ আছে, প্রায়শ্চিত্ত 

হয়ে যাঁক্, একটু মাইনে বাড়িয়ে দাও না। এমন সময়ে তোমার রাজ্ো 

খাওয়া পরা হল ন! বলে, আবার যেন সংসারে ফিরে না যাই। তুমি 
কি দেখছ না, আমাদের সংসার কি ভাবে চলে? তুমি দেখ না, 

কার মনে কি আছে? কে কি কর্ছে, কার মনে কি বাঘ ভালুক 

আছে, তুমি দেখ ছ-__তবে দাও, মাইনে বাড়িয়ে দাও। পরিবারের কেহ 

খেতে পায় না বলেই তো তুমি এনেছে । এ কয়ট। দিন রেখে দাও । 
মনের ভিতর যা আছে, তা" দেখছ, এক একট। চড়, লাথি মার--মশামি 

কাপব, পৃথিবী কীপবে। আমর! যাই বল্ধ, আমরা ভাল হয়েছি, 
অম্নি ঠাস্ ক'রে চড় মের । আপনারা খেতে পাই না, পরকে বিলাইতে 
যাই, এই কপটতা. এই বক্তৃতা দিবার অহঙ্কররে সর্বনাশ হঃল।-_ 

লোক গুলো খানিক পরে দেখে, সব ফাঁকি । তুমি যেমন তেমন ঈশ্বর 

বুঝি! অন্তটে ধা করে করুক, তোমার সংসার ওরকমটা হয় না ।-_- 



গলবস্ত্র হ'য়ে পড়ে থাকা! ১৫৩৩ 

অথাটি কি কিছু থাকৃতে পারে? “আমি ভার নিয়েছি, বাঁচিয়ে দেব”, 

তুমি যখন বলেছ, তখন কেবল গলবস্ব হইয়। তোমার চরণতলে পড়িয়। 
থাকিব। এ গলায় বস্ত্র দেওয়াই সার কথা। যেমন জন্তগুলোকে বলি 

দেয়, কল্পিত দেবতার কাছে-_আমাদ্িগকে বধ ক'রে নব জীবন দাও! 
তুমি পার। এই নরনারীগুলোকে এনেছ কি কর্তে? পবিত্র সম্পর্ক 
কর্তে, সুখী করতে? তুমি সত্য নও? তোমাব্র এই বিধান সত্য 

নয়? এগুলো কি? হাত দিয়ে ছু'চ্ছি, ধর্ছি। শ্বপ্ন হ'তে হয় না। 

বল্লে কেন, “তোর! আয় আমার কাছে।” লোকগুলো! তোমাকে 

গালাগালি দেয়, তাই বল্ছি, আমি বল্ছিনে-_উদ্ধার কর্বে যখন, একটা 
দাগ রাখবে না। তুমি উদ্ধার কর্বে না, তো আর কে উদ্ধার কর্বে ? 

পাচট! দেবত! রেখেছি ন। কি? শেষ গতি তুমি । তুমি হেসে উড়িয়ে 

দিয়ে বল্ছ, তোরা যে অবিশ্বাসী। বিশ্বাস ক'রে যে তোর পড়ে 

থাকিস্ না। তুমি কি আধা-মাধি ক'রে ছেড়ে দিবে? পরকালে ঢের 

হবে, এখানে যাহ! হবে, তাই ক'রে দাও। আর সেই পুক্রাণো বদ্মাইসি 

--একট| বন্দোবস্ত ক'রে দাও-_-কাণ মলে দূর ক'রে দাও। কারও 

কথ শুন না, তুমি আর গালাগালি কম শুন নাই। ইঃ, ইনি আবার 
উপাসন! করিয়ে পাগীগুলোকে ভাল করবেন! এই আমাদের ভিতরের 

লোকেই গালাগালি দিচ্ছে । হে জগদীশ! পরিশুদ্ধ কর, পরিত্রাণ কর। 

তোমার শ্রীচরণে এই প্রার্থনা । 

(শার্তিবাচন ) 

আর কেন ঈশ্বর! এতো ভয়ঙ্কর বাপার! আর কত দিন আমর! 

এই প্রকার প্রলোভন মধো পড়িয়া থাকিব? শীঘ্র দিকনা সংসার 

বিদায় । আমর! দেখিয়। শুনিয়। অসারের ভিতর পড়িয়া! থাকিব কেন? 

বৈরাগ্যের পথে আনিয়। হাত ছাড়িয়। দিও না। এই পথে যেমন মানুষ 



১৫৩৪ প্রার্থন। 

বাচে, তেমনি মরে। নখের বাসনা, বিলাসপ্রিয়তা, একেবারে বিনাশ 
ক'রে দাও। আর বিলাস কি? তোমাকে নিয়ে থাকাই তে বিলাস। 

তোমার ঘরে গেলে যে সব পাই। ওরে ছুরস্ত মন! ইচ্ছা ক'রে মর্বি ? 

নির্বোধ মন পৃথিবীর সুখে আসক্ত। এ পুরাতন জীবন --আরও একটু 

লোভ ক্রোধ--ঘুরে ঘুরেই মর্বে। ক্রমাগত ঘুরেই বেড়ায় কেন? 

বৈরাগী পরিবার ক'রে দাও। ভয়-নিবারণের কাছে এসে কি নির্ভয় 
হ'বনা? যে দিবা রাত্রি তোমার চরণে পশ্ড়ে থাকৃতে পারে, সেই 

সাধু। আমরা বৈরাগী নই, সাধু নই, ঘোর বিষয়ী। তুমি ছাড়! আবার 
একটা কাঁজ চাই। ধন, মান, প্রাণ, সব তুমি ভবে । থাকি ন। তোমার 
কাছে; পাষণ্ড বসে থাকৃবে তোমার কাছে ? অমন ক'রে তোমার 

কাছে বসে থাকূলে, আর কি পাষণ্ড থাকব? আবার কি আমিযা'ব 

& গর্ভের দিকে ? নৌকাখানা আবার ইচ্ছা করে রখানটায়ই নিয়ে 
যাব? ছুই দিন চার দিনই কেন রাখ না। তোমার কাছে কি 

একেবারে পড়ে থাকতে পারি না| ? ছুই পাঁচট। মুষ্টিযোগ পাঠিয়ে দিয়ে 
বেঁধে রাখ । খুব শুদ্ধ হই, খুব পবিত্র হই। এই কথাগুলো মুখে না 

বলে যাতে কাজে কর্তে পারি, এমন আশীর্বাদ কর। তোমার এ 
খাটি চরণে, ভাই বন্ধুদের সঙ্গে পবিজভাবে থাকিব, বৈরব্রাগ্যব্রত ছাড়িৰ 

না, কি শুভক্ষণে বৈরাগা 'মআপিয়াছে জানিয়।__আমর! ভাই ভগ্মী সকলে 

মিলিয়। তোমার শ্রীচরণে প্রণাম করি। 
শান্তি: শাস্তিঃ শাস্তি: । 
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পূর্ণিমার প্রেম্টাদ 

( কলুটোলা, প্রাতঃকাল, বুধবার, ৭ই আশ্বিন, ১৭৯৭ শক; 

২২শে সেপ্টেম্বর, ১৮৭৫ খুঃ) 

হে দীনবন্ধো, হে প্রেমময় পরমেশ্বর! তোমার শ্রীচরণ ধরিয়া 

পরিত্রাণের জন্য, উদ্ধারের জন্য মিনতি করিতেছি। প্রেমরস পান 

করাইয়া, ত্বরায় যা'তে তোমার ঘরে লইয়। যাইতে পার, এমন উপায় 

কর। সকল আয়োজন করিলে, সাধকর্দিগকে কাছে আনিয়া! ফেলিলে, 

এখন ক্রমাগত টানিয়া লও, সেই স্থানে লইয়া যাও ত্ব্ায়, আর ফিরিতে 

পারিব না। এই তো মানুষের রোগ, কতক্ষণ তোমার দিকে তাকায়; 

কিন্তু যাই তোমার চক্ষুর ভিতর হইতে জাল বাহির হইতেছে, এমন সময় 

পালায়। হে প্রাণেশ্বর! তোমাকে চিনি না; কিন্তু তোমাকে মানি। 

তুমি যে আগে ধর না, আগে যে তাকাও তুমি,_-তুমি যে তোমার জীবকে 
স্বাধীন ক'রে রেখেছ-_-এঁ তাকান প্রকাণ্ড পাষণ্ড হাতীর মত জোয়ানকে 

ধ'রে ফেলে। একবার তাকাতে আরম্ভ কর্লে মার রঙ্গ নাই--এ 

নেহদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলে_-কৈ সে পাধণ্ড_ওরে, এখন পাপাসক্তি 
কেন টেনে নিয়ে যায় না? এমনই হাতী, অসুরের নায় কতগুলো! 

লোক তোমার কাছে বাধ৷ পড়েছে-_প্রেমদৃষ্টিতে বশীভূত কঃরে ফেল। 
এখানট। তত দৃষ্টি পড়ে না, ওখানটা বপি। তোমার দৃষ্টি বিহ্বল পাগল 
করে। চাদের আকর্ষণে পাগল হয়, সেটা তোমারই আকর্ষণ--অনেকক্ষণ 

ছাদে বসে তোমার পানে তাকাল; মেকেন এখন এমন এলো মেলে! 

কথ! কয়? আর কেহ বুঝ.তে পারে না--এই যে বিষয়ীদের সঙ্গে বসে 

আমোদ কবরৃছিল, ছাদে বসল, আর গেল, মজাতে লাগলে । তার মন 

ভুলাবার জন্ত কোন্ কথা কয়েছিলে? কিছু করি নাই, তুমি কেবল 
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তাকিয়েছিলে। প্রেমটাদে পাগল করে--একবার মনের আকাশে প্রেম- 

টাদ উঠল-_ছাদে বোমে বোসে দেখতেই হবে পূর্ণ চন্তর--আবার 
তাকালে, আবার চক্ষুটা কেমন ক'রে এল-_যাই, বাড়ী পালিয়ে যাই, 
মর্ চোখ, এ দিকেই তাকায়-_-আর যে চোখ ফির্ল না_-ওধযে আর 
কথ কয় না। ওর হাত প! সব হিম হয়ে গেল, ও হাসে কেন? ওর 
অঙ্গ অবশ হ'য়ে গেল কেন? নাথ! তোমার ভক্ত সন্তানের ফি 

কব্লে--হুমি হাস্ছ, ও দৌড়ে উঠে ধরতে যায়--জলে ডুবতে চায় 

কেন? ও মনে কর্ছে, বুঝি, ওট৷ প্রেম-সাগর। হে প্রেমময়, কি হ'ল? 
এ কি অপরূপ রূপ? ওর মনবাড়ী ছেড়ে চ'লে গিয়েছে-:ওর প্রাণটা 

চুরি ক'রেছ- হৃদয়চোর ! চাদ দেখিয়ে চুরি কর প্রাণ--একবার বাড়ী 

যেতে দিলে ন|। সংসার ছ'টে। কথা বল্ত, তুই পরিশ্রম ক'রে থা-__তুলিয়ে 
রেখে দিলে চাদ দেখিয়ে--ওগো, ওঠ.বার ক্ষমত| রইল না আর, যা'বে 

কেমন ক'রে তোমার ছুট প্রেমঠাদ দেখিয়ে তুলিয়ে দাও । বল্ব কি? 
আমাদের প্রাণট৷ চুরি ক'রে নাও--একবার কি এ টাদ দেখিয়ে পাগল 
ক'রে ফেল্বে? তাকিহ'বে? তাকিহ'বে? এ পোড়া চক্ষু তোমার 
কাছে র'সে--সেই চাদ কি আমরা দেখি গাই? সেই যে আফিসে 

গেলাম,_-এঁ কয়থানা বিল চুকিয়ে দিয়ে আমি_ও ঈশ্বর! আমর! 
তোমাকে ফাকি দিতে যাচ্ছি_-ও ছুটি পেলেই মরে। দেখাও তবে 
প্রেমচন্ত্র। আর ছুটি নেব না--কাছে থেকে বেশ ক'রে বুঝিয়ে দিও-_ 
হৃদয়, প্রাণ আল্গ। হ'য়ে গেল--হেসে ফেল্ছি কেন, জানি না-_খানিক্ট। 
প'ড়েই রইলাম, বা খুসি, তাই কর। এমনতর যখন হ'ব, তখন তুমি 
আমার, আর আমি তোমার। আমিটাদ দেখে পাগল হ'ব__-আমার 
বর্গ, আমার পুণ্য এই ভেঁ1। আমি তোমার চরণ ধ'রে এই চাই_ 
আমার ভে! কেটে যাবে কেন ? কেন? আমার মত্ততা কম্বে 
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কেন? দেখাও তোমার চাদ,--একবার একবার দেখাবে, ও রকম 

আমি চাই না। ও রকম হ'লে চল্বে না, বিপদে পড়ে বল্ছি, অন্ধকার 

দেখে বল্ছি, মানুষ ডুবছে দেখে বল্ছি--কিছুতেই হ'বে না, না» না, 

না। দেখাতেই হবে সেই চাদ-__সেই চাদ দেখিয়ে প্রাণ মন কেড়ে নিয়ে 

যাও। ভাঙ্গা! চাদ, তৃতীয়! চতুর্থার চাদ দেখালে হ'বে না, পুর্ণিম। দেখাও, 
একেবারে আকাশ জোড়া পুণিমাখথানি দেখাও । এ তোমার চক্ষের 

টাদই দুষ্ট পৃথিবীকে পাগল করে-_-অম্নি ক'রে আমাদের পাগল কর। 

সংসারটাকে জান্তে দিও না, গোপনে গোপনে প্রাণট। চুরি ক'রে নিয়ে 

যাও, সংসার. জান্তে পার্লে রাধ। দিবে। 

শাস্তিঃ শান্তিঃ শাস্তি; ! 

কাঙ্গালের ধন 

( কলুটোলা, প্রাতঃকাল, বৃহস্পতিবার, ৮ই আশ্বিন,১৭৯৭ শক; 

২৩শে সেপ্টেম্বর, ১৮৭৫ খুঃ) 

হে দীলবন্ধো, হে দয়াময় পরমেশ্বর! য। বেদে নাই, পুরাণে নাই, 

কোরাণে নাই, কোথাও নাই, তাই তুমি চাও; কোথায় বা পাইব ? 

তোমার যে সব চাওয়া, সে সহজ চাওয়া নয়। অন্ত লোকে যা! চায়, 

কোনরকমে যোগাড় ক'রে দেওয়! যায়, টাক কড়ি দিয়ে সংগ্রহ ক:রে 

দেওয়। যায়; কিন্তু তুমি যাহ। চাও, কি রকমে আন্তে হয়, কোথা 

থেকে আন্তে হয়, কি মূল্য দিয়। আন্তে হয়, জানি না। সৃষ্টি ছাড় 
জিপিস চাও কেন? যাহা আছে, তাই চাও-_-বাহিরে যেতে হ'বে 

না--যার কিছু নাই, নিঃসম্ল,। সেই নি:সম্ঘলের ঈশ্বর -তুমি। যে 
বল্লে, পুথি লিখেছি, তাই দ্িব। তুমি বলিলে, দুর হ'য়ে যা। ব্রাজা, 

৯৪৯৩ 



১৫৩৮ প্রাথন। 

উজীর, পণ্ডিত এল, তাদের তুমি নিলে না; একটা কাঙ্গাল এল, তাকে 
তুমি নিলে। কাঙ্গাল, দেখিতে কুৎসিত, যার কিছু নাই, যাকে সকলে 
পথ থেকে ভাগিয়ে দিচ্ছিল--তুই যাচ্ছিস কেন, রাজা, উজীর, পণ্ডিত 

সব ফিরে এল--তাকে তুমি বল্লে, তুই আয়, তোকেই নেব। 

যোগী, খষি, তপস্বী, তাদেরও দূর ক'রে তাড়িয়ে দিলে, আর এ 

কাঙ্গালকে নিলে; কেন নিলে? সে যে বলেছে, আমার কিছুই 

নাই। তবে তে তুমি সুলত হ'লে-_-তবে তোমাকে ছুল্লভ পত্র কেন 

বলে?-_না, হে ঈশ্বর! এ খেলা কর্ছ তুমি--বরং তপন্বী হও 
যায়, চলিশ বসর সাধন কর। যায়; কিন্তু আমার কিছু নাই, এ কথ! 

বল! বড় কঠিন। ধনী হওয়া সহজ, নিধন হওয়া বড় কঠিন। ধশ্মুট। 
এই ক'রে দাড় করালে, আমার কিছু নাই, এ কথ। বল! কহ্তিন। যে 

“কিছু নাই” বল্তে পারলে, তাকে তুমি নিলে ।_-বল্লে, দেখ একবার 
বিচার, বড় ঝড় তপস্বীরা ফিরে গেল, এঁ কাঙ্গালটাকে নিলেন। 
কিছু নাই, তবে বুঝি খুব ধন হ'ল--অনেক পড়লাম, তবে বুঝি কিছু 

পাওয়। যায় না-যদি বলি, আমি মুর্খ, তবে তোমাকে পাওয়। বায়; 

কিন্তু আমি আমাকে মুর্খ বল্তে পারি না, জিহ্ব! জড়িয়ে আসে। 

আমার কিছু নাই, আমি মুখ বলতে পারৃছে না কেন? যা সকলেরই 

বোঝ। সহজ, তা বুঝতে পারে না-_-এট। বল্্তে পারি না। জগদীশ্বর ! 

আমার কিছুই নাই--আমি গো-মৃখ+ ধর্মের "ধ' আমি জানি না» এ 

বললেই তুমি এখনই নেবে-_একটু দেরি কবৃবে না, তার সাক্ষী প্র 
কাঙ্গাল। এখনই যদি কাঙ্গাল বল্লে স্বর্গে যাওয়। যায়, তবে বল্ না. বল, 

না। আমি ধনী, আমি জ্ঞানী, বলা সহজ হ'ল। আমি কাজ করি, 
ক্রিম! কণি,-আমি পুণ্যবান্, বল। সহজ হ'ল। হে দীনবন্ধো, কি কর্লে 

তুমি-_কাঙ্জালশরণ পরমেশ্বর ! কাঙ্গালগুলিকে বেছে নিচ্ছ-_-তপন্বী, 
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, ধন্মীভিমানীদিগকে দূর ক'রে দিলে-_-কেন, পরমেশ্বর! আমর! 

কি কিছুই করি নাই? আমর! তে। বই পড়েছি, কত কাজ ক:রেছি, 

উপাসনা ক'রেছি, প্রচার করিয়া কত দেশের উপকার করিয়াছি--- 

আমরা তো গান গেয়ে বলি, আমর! হুঃখী কাঙ্গাল-_কিন্তু প্রাণট। বলে ন৷ 

-_-অহঙ্কার গেল না। আপনার গালে চুণ কালী দিয়ে--কাঙ্গালদের পায়ের 
ধুল নিয়ে_ছুলভ-রতন ও কাঙ্গাল-শরণ নামের কিসে মিলন, দেখি । 
বে “আমার প্রাণ কাঙ্গাল” বলতে পার্ল না, তারই পক্ষে হুল্ল 'ভ তুমি, 
আর যে বললে, আমার কিছু নাই, আমি কাঙ্গাল, তার পক্ষে স্থুলভ তুমি । 

তবে আশীব্বাদ কর- ব্রক্ষের প্রতি যোল আন মুর্খ হই। হে দয়ার 
সাগর ঈশ্বর! আশীর্বাদ কর, তোমার চরণে কাঙ্গাল হ'য়ে থাকি; 

জ্ঞানী বলে নয়, তপন্বী বলে নয়, মুখ হ'য়ে হাসতে হাস্তে স্বর্গে চলে 
যাই, তোমার চরণে এই প্রার্থন!। 

(শার্তিবাচন) 

হে প্রেমসিন্ধো! প্রেমময়! তোমার চারিদিকে কেবল কাঙ্গাল 

বেড়াইতেছে, তোমার ন্বর্গরাজ্যে আদর কেবল কাঙ্গালদের---কাঙ্গাল- 

সেবা। তোমার সর্ণে কথা কয় কাঙ্গাল। তোমার যা কিছু ধন পায় 

কাঙ্গাল। তুমি বেড়াও, তোমার সঙ্গে সঙ্গে বেড়ায় কাঙ্গাল। তুমি 
কাঙ্গালদের সমাদর করলে । ধশা হওয়া, যোগী হওয়া শক্ত নয়, কাঙ্গাল 

হওয়া, বৈরাগী হওয়া বড় শক্ত । বাহিরে দুঃখ নেই, কষ্ট নেই-_-মন ষে 

অনেক জরির কাপড় প'রে বসে আছে। বাহিরের নির্যাতনের ভাব 

গ্রহণ করি, ভিতরে গিয়া! দেখি, হে ঈশ্বর! বলব কি? ভিতরে 

ভিতরে কত বিলাপ-_-সে আগে খেত বেগুন পোড়। দিয়ে, এখন 

পোণাও--সে মাগে ছিল চাকর, এখন প্রভু হয়েছে, চার জনকে 

থাটাতে যায়; আমি তাকে চাকর কবৃতে যাই--ভিতরে তার অহঙ্কার 
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--ভিতরে নবাবী--সেই বিলাসেই মরে। যার প্রাণ কাঙ্গাল হ'ল, 

তার সবই হ'ল। ধনীদের সঙ্গে বসে, জ্ঞানীদের সঙ্গে বসে কি হবে? 
কেন না ভিতরে ভিতরে দেখছি, তোমার জায়গ! কাঙ্গালদের 

জন্য উৎসর্গ হয়েছে--যে দিনে, যে মুহূর্তে কাঙ্গাল দেখবে। বাহিরে 

কাঙ্গাল হ'লে কি হ'বে? ভিতরে কাঙ্গ'ল ক'রে দাও দেখি। ভিতরে 

গরিব কাপড় পরি। শরীরই কাহিল হ'য়ে যায়.--আত্মার কি হ'ল? 
হে ঈশ্বর! দয়! ক'রে প্রাণকে তোমার কাঙ্গাল ক'রে নাও। ছুংখীদের 
যদি এত ভালবাস--বৈরাগ্যের মাইনে .যেন এই হয়, -প্রাণট! কাঙ্গাল 

__কাঙ্গালের মুখ দেখতে তুমি এম্নি ভালবাস-তুমি বুঝি তুল 
না। প্র কাঙ্গালটার কাছে ঘনিয়ে ঘনিয়ে যাচ্ছ কেন?- কাঙ্গালের 
প্রতি পক্ষপাতী তুমি, কেন, হে ঈশ্বর? কাঙ্গালপ্রিয় এত হ'লে কেন 

তুমি? বাড়ী ঘর দ্বার, এত বই পুণি সাজিয়ে রাখি-_-এ লোকটা! 
অনেক পঃড়েছে-অনেক নিয়ম করে, সৎ ক্রিয়া করে__-একবার 

তাকালে না_আমার মুখে চুণ কালী দিলে-_-আর প্র কাঙ্গালের কাছে 
ঘনিয়ে ঘনিয়ে গেলে ! হে কাঙ্গালপ্রিয়, তুমি বলছ, তোর! যে দিন 

কাঙ্গাল হবি, আমি তোদের টেনে নিয়ে যা'ব। তোমার প্রসাদে 

কাঙ্গাল যে হ'ল, সে বাচল। কাঙ্গাল হ'তে না পারুলে আর নিস্তার 

নাই, মজ। লাই ; যখন তোমার এন্ডেহার বেরিয়েছে, কাঙ্গালেরাই তোমার 

কাছে যেতে পার্বে, তখন কাঙ্গাণ ন। হলে, আর কি আমাদের রক্ষা 

আছে? এম্নি মুখখানি ক'রে দাও, আড়ে আড়ে দেখব, কাঙ্গালের 

পানে তোমার নজর প'ড়েছে--এবার কাঙ্গাল মুখ দেখে তুমি এলে। 
আর কিছুতে যদি মজ.বে না, এই প্রাণটাকে কাঙ্গাল কর। তুমি কাছ 
দিয়! চলে যাবে, আর এসে বসে পড়বে।-তখন বলব, কাঞ্জগালের 

আদর তুমি এত কর। দর্গহারী নামের মহিমা! প্রকাশ কর। সকল 
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প্রকার অহঞ্কার, অভিমান চূর্ণ ক'রে, কাঙ্গাল ক'রে, তুমি ভালবেসে 

কোলে ক'রে নিয়ে যা'বে। সমস্ত বৈরাগ্য, কষ্ট-সাধনের যেন এই ফল 

হয় যে, কাঙ্গাল হ"য়ে তোমার চরণতলে প'ড়ে থাকৃব। অত্যন্ত গরিব হঃয়ে। 

ভীত হয়ে তোমার শ্রাচরণে প'ড়ে থাকিব, এই আশা ক'রে, সকল ভাই 
ভন্্ী মিলে, তোমার চরণে প্রণাম করি । 

শাস্তি শাস্তিঃ শান্তি: ! 

শশা পা লা অপপসপা পচ 

ভবকাগ্ডারী 

( কলুটোলা, প্রাতঃকাল, শুক্রবার, ৯ই আশ্বিন, ১৭৯৭ শক; 

২৪শে সেপ্টেম্বর, ১৮৭৫ খু) 

হে দীনবন্ধে। ভব-কাগ্ডারী পরমেশ্বর! কৈ ঘাট? আর তো দেখা 

যায় না। ঘাট ছাড়িয়া অনেক দূর যে নৌক। আসিয়াছে। এখন তো৷ 

ঝড় উঠিলে কিনার! লাগাইতে পারিবে না নৌক1।--আর যে বাড়ী 

যাইতে পারিব না। একি! কোন দিকে কূল দেখ! যায় না--আমি 

ভব-সাগর পার হইব, বলিয়াছিলাম-_পার হইব বলিয়া উঠিলাম। 

মেঘ যে এদিকে; মেঘ উঠিলে না ঝড় হয়? বলনানাবিক? এ 

যে স্থির ছিল জল-_লৌকাট টল্ছে যে_ভয় করে যে। আমি গরিব 
কাঙ্গাল। বিশ্বাস তো৷ করেছিলাম, ভা না হ'লে তোমার নৌকায় 

উঠব কেন? স্থির সমুদ্র যখন ছিল, তখন তে! নাবিককে বিরক্ত করি 

নাই। হে ঈশ্বর! মেঘ দেখলে কি সেই বিশ্বাস থাকে ?_-যদি জল 

উঠে এক দিকে, আর এই নৌক। ডোবে--তাই ঘ্দি একটী বড় নৌকায় 

উঠাতে ! একটা ভাঙ্গা ছোট নৌকাতে উঠলে-_-তুমি আর কখনও 

কি পার করেছিলে লোকদিগকে ? ভব-কাগুারী! দেখ দেখি, সন্দিগ্ধ 
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মনের বেয়াদবী-ব'লে কি, আর কখনও কি তুমি পার করেছ? 
সন্দেহ করে তোমাকে, দেখ দেখি বেয়াকেল লোকের ব্যবহার | অবি- 
শ্বাসীগুলো। বিপদের সময় তোমাকে সন্দেহ করে, তুমি যে গ্রাহ 

কর্ছ না-_ও তাই ভক্তগুণি এ রকম ক'রে নৌকায় উঠে। হেঁগো, 

তুমি পাড়াগেঁয়ে মাঝি, না, সহরের মাঝি? তোমার হাতে কখনও 
নৌক। মার! পড়েছিল? কোন্ গ্রামে বাড়ী তোমার? তোমার' 
নামকি? তোমাকে সবাই চেনে? তুমি পার কর্তে পার্বে তো? 
না, তুমি সেই আনাড়ি মাঝিদের একজন? ওদিকে তুফান, তুমি 

হাল ধ'রে টান্ছ, আর অবিশ্বাসীগুলোকে বল্ছ--ওরে, তোদের যদি 

বিশ্বাস নাই, তবে আমার নৌকায় উঠলি কেন?--এ ঝগড়। বিবাদ 
_-ত্রী যে পালথান৷ উল্টে যায়, পাল ছিড়ল বুঝি-এঁ ও দিকৃকার 

ছুখানা নৌকা ডুব, এ মাঝিগুলে ঝড় আশ! দিয়ে নিয়েছিল,_- 
এই চোখের কাছে ডুব অ-_এ মানুষট| ডুবল। পরমেখর! পরমেশ্বর ! 
ও মাঝি! বল, এ সময় অভয় দাও -চারিদিকে অন্ধকার--দিন ন! 

রাত্রি? পুর্ব কোন্ দিক, পশ্চিম কোন্. দিক? কোন্ পথে যাব? 

উত্তর পুর্ব্ব এ অকুল সাগরে জান্তে পার্বে কেন? এর নৌকা ডুবল 
_ওষে বড় বড় নৌক। ডুবে যায়। ভব-কাগান্ী! এমন ক'রে ধমক 

দিলে--ঝড়ের সময়, বিপদের সময় ত্যক্ত কর্ছে -“তুই আমার 

নৌকায় উঠেছিস্, তোর ভয় কি?” এবার গেপাম, আর কারও সঙ্গে 

দেখ। হ'বে না -ওরে সে সময় বাড়ীর লোকগুলো বলেছিল, সংসার 

ছেড়ে ধর্ম কর্তে যাস্নে। দেখ দেখি, অবিশ্ব(পীদের--মোদ্দা খুব 

বিপদ; তাই তুমিই হাল ধর, আর যিনিই হাল ধরুন ন! €কন, তুফান 

থামে না। থামিবে আবার কি! তুমি হান্ছ, তুমি হেসে বল্ছ, 

আমিই ঝড় তুফান তুলে দিয়েছি, খুব আমাকে ধরৃবে বলে। কোথায় 
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বা খবরের কাগজ, কোথায় বা তাস খেলা-_তুফান দেখিয়।, “ও মাঝি, ও 

মাঝি? বলিয়া তোমাকে ডাকে । বিপদের মেঘ তুফান-_ভাল ভাল বাবু 

কোথায় গেল? এখন সকলেই কাঙ্গাণ_-এ সময়ে সব মুখ শুকিয়েছে-_ 

এ তোমার পায়ের কাছে যাচ্ছে--সবাই আস্ছে--এবার রক্ষা কর-_ 
এবার বুঝি ডুবল। একি ডোব1? এ সাগর, ডুবলেই মর্ুব? পিতঃ! 

একটু একটু ভয় দিও-_বেশ মজা! ক'রে যাচ্ছি, তা” নয় গো-__ভয়ের 

সাগর, সংসারের ঢেউ, পাপের ঢেউ, নৌকাথানিকে এম্নি ধাক্কা মার্ছে, 

পাল, দড়। দড়ী ছিড়ে ছার খার ক'রে ফেল্লে। কেবল প্রাণট। ধড়াস্ 

ধড়ান্ কর্ছে। ভব-কাগ্ডারী ঈশ্বর “কি ভয়, কি ভয়, কি ভয়” এই 

বলিয়। সাহস দিতেছেন | প্রাণনাথ! আমাদের যে আর কেহই নাই। 

এমন সুশ্রী নাবিক তো আর দেখি নাই-_এঁ নৌকার ছইয়ের ভিতর 

দিয়। যখন মুখের দিকে তাকাই, তখনই দেখি, এ মুখ স্থির, প্রশান্ত- 

অমন মুখ যখন, তুমি ঢের ঢের পাপীকে তরাইয়াছ--অবিশ্বাসীদের কথায় 

বেজার নও। আমাদের বুকট। ধড়াম্ ধড়াস্ করে, তোমার বুক করে 

না। গরিব কাঙ্গালগুলে। তোমার নৌকায় উঠেছে--আমি তে৷ তোমার, 

তুমি তো৷ আমার, ঝলে দাও এই কথাটা । আর কি ভয় সংসারে, কি 

ভয় বিপদে, সকাল বেলা সব পরিক্ষার হয়ে যা'বে। ছুঃখ বিপদে 

যেন অবসন্ন ন। হই, বিপদকালে প্রাণসখ৷ ঝণে ডেকে যেন তোমাকে খুব 

ভালবাসি। 

( শান্তিবাচন) 

হে দয়াময় ঈশ্বর! ভয় নাই যে লে, সেই মরে, আবার খুব ভয় 

আছে যে বলে, সেও মরে। ছুই জনই মরে। নির্ভয় মরে, অত্যন্ত 

ভীরুও মরে । তবে কে বাচে জান? ভক্ত বিশ্বাসী, চক্ষু মুঁদ্রত করিয়। 
যে হৃদয়ের মধ্যে তোমার চরণপন্ম ধ্যান করে, সেই বাচে। বিপ্দ্কীলে 



১৫৪৪ প্রার্থনা 

যে তোমার চরণ ভাবে, সে বাচে। যারা! মনে করে, একটু সাধন হুইলেই 
বাচিব, তার সব গষ্টিশুদ্ধ মরে। একবার আধবার কীর্তন ক'রে যাই, 
তাতেই বাচিব, একটু ভক্তির সহিত ডেকে নি, ওরাও মরে যায়-_-আবার 

তারাও মরে, যারা বলে, “গলাজল ডুবলাম, এ ভাটা মর্ল. আমরাও 

মরুব।” হ'ল কি? সাহসী ডুবে, ভীরু ডুবে, ভব-সাগরে ডুব। যে 
বলে কি ভয়, সেও ডুব্ল, যে বলে ডুব ডবল, সেও ডুবল। পিতঃ! 

বিপদ মান্ব--কার ন| বিপদে বিপন্ন হ'তে হয়? কিন্তু বিপর্দে ডরাব 

ন।। মাঝি শক্ত--বিপদে ঝড় ভয় মান্ব, কিন্তু তুমি যে শক্ত মাঝি। 

যদি ডরাব, তবে তোমার নৌকায় চড়লাম কেন? আর কি মাঝি ছিল 
না? বিদ্বান, পণ্ডিত, ভক্ত কত ছিল। তোমার মুখ দেখে টলেছিলাম, 

ঘাটট। আলে৷ ক'রে রেখেছিলে। এ তোমার মুখ দেখে সাহস ক'রে, 
ভাঙ্গা নৌক1--তাইতে উঠ্লাম। অন্ত নৌক। (ঢউয়ের ভিতরে যায়, 
এ নৌকা ঢেউয়ের মাথায়, যায়। বিপদ মান্ব, কিন্তু মর্ব না। চোখ 
দুটো বুজে তোমার শ্রীপদ ধ্যান কর্ব। ত্রাহি, বিপদকাগ্ডারী !-_তার 
ভিতরে ধ্যান আরস্ত ক'রে দিব। সমস্ত প্রাণের সহিত তোমাকে ডাকৃব 

- একটা তুড়ী দিয়ে সমুদ্রের ঢেউ উড়িয়ে দিব। মাঝির উপর বিশ্বাস 
করে বেচে যাব- নইলে এ বিপদে মর্ব। খুব বিশ্বাসের চোটে ঢেউ- 

গুলিকে ভয় কর্ব না আমরা পাঁচজন ভাই নৌকার ভিতর ঝসে 

কেবল হরিনাম করুব, কেবল হৃদয়েক্ন ভিতরে এ পাদপন্ম ভাব, এ 
স্থধা থাব। মোদ্দা, মাঝিব্র পা ছুখানি বুকের ভিতর ব্লাখব। বড় বড় 
[িপদে তোষ। ভিন্ন গতি নাই। তুমি কি নৌক] ডুবাবে? না, নৌকা 
ডুবতে দেখে নিশ্চিন্ত হবে? আরও খুব সাধন ভজন করি। মনট! 

বিশ্বাসসাগরে ভুৰে যাকৃ। ভবসাগরের কাগারী! এস, এ সব বিপনন 
যাত্রীদের মন্তকের উপর তোমার নিম্দল চরণ রাখ । ঘোর বিপদ্ বাহিরে, 



ভক্তের সর্বন্ধন ১৫৪৫ 

শক্ত বিশ্বাস ভিতরে--শাস্তভাবে তোমাকে ভালবাঁনা দিব, তোমার মৃত 

বচন শুনিয়া সুখী হইব, এই আশা করিয়া, নকল ভাহ ভগ্রী "মা... 

তোমার নিশ্মল, অভয় চরণে বার বার প্রণাম ঝাস। 

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ! 

সো সর জি ইসা 

ভক্তের সর্বস্থধন 

( কলুটোলা, প্রাতঃকাল, শনিবার, ১*ই আশ্বিন, ১৭৯৭ শক; 
২৫শে সেপ্টেম্বর, ১৮৭৫ খুঃ) 

হে প্রেমময় পরমেশ্বর! দেখ, মানুষের সেব। করিতে গেলে কি 

হয়, আর তোমার সেবা করতে গেলে কি হয়। দেখ, যার! ছোট 

মানুষ, তাদের সেবা করিণে কি হয়, আর তোমার সেব। করিলে কি 

হয়। যত তোমার সেবা করি, যত তোমাকে লইয়। পড়িয়। থাকি, 
তত ভাল হয়_-এর পর হয় তো এমন অবস্থা! আমিবে, যখন তোমাকে 

এক মিনিট ছাড়িলে প্রাণ-বিয়োগ হইবে। যতই তোমার কাছে আসি, 
ততই তুমি প্রাণ টানিতেছ। বন্ধুগুলি তে। তেমন নয়। তাদের সেবা 

করিলে তে প্রাণ তেমন প্রপন্ন হয় না। তোমার ব্াজ্য এক রকম, 

পৃথিবীর গাঙ্গ্য আর এক রকম। যখনই তোমার কাছে আপি, তোমার 

চরণ বালি করিয়া তাহাতে মস্তক রাখি, স্বর্গোর আরাম পাই। তোমার 

আপনার ঘর বাড়ী সকলই ভক্তের জন্ত রেখে দিয়েছ। তোমার চক্ষের 

পানে যত তাকাহ, ততই তোমাকে আপনার মনে হয়; আর ভাইদের 

চক্ষু দেখিলে তেমন হয় না কেন? তুমি এক রকম শান্তর শেখাও, তারা 

আর এক রকম শাস্ত্র শেখায়। তুমি আপনার হ'লে, তার। কেন আপনার 

হয় না? দয়াময় ঈশ্বর! এ সব প্রশ্নের উত্তর কে দিবে? পুথিতে 



১৫৪৬ প্রার্থন! 

পাওয়া! যায় না। তোমার যেমন স্বভাব মধুর, দেখতে দেখতে প্রাণ 

সুশীতল হয়, ভাই ভগ্নীদের স্বভাব ততো৷ তেমন নয়; তবে শেষে তোমাকেই 

কি ভাই ভথ্ী বলিতে হইবে? শেষে ঘর বাড়ী সব কি তোমাকে নিয়ে 
করতে হবে? বাপ, মা, পরিত্রাত| হ'য়েছ, আবার এ নামগুলিও কি 

তোমাকে দিতে হ'বে? ভবিষ্যতে কি হ'বে জানি না; কিন্তু এখন 

বাহিরে ভাই ভগ্রী না পাইয়া, প্রাণ আকুল হ'লে তোমারই ভিতরে যায়, 

সুখ শাস্তির জগ তোমারই কাছে যেতে হয়। ভাই ভগ্মীদের সেবা 

করিতে পাঠাইয়াছ, তাহাদের সেবা করিতেছি; কিন্তু সুখ শাস্তির জন্ত 

তোমারই দিকে তাকাইয়া থাকিব। চৌন্দ বংসর * কেন, যতকাল 

বাচিব, নিরহস্কার, নিরভিমানী হইয়া ভাই ভগ্রীদের পদসেব করিব; 

কিন্ত আমি তে। অতকাল অপ্রসন্ন থাকতে পার্ব না, ভাই পেলাম না, 

বন্ধু পেলাম না, এই ছঃখ তো অতকাল সহা করতে পার্ব লা। সমুদয় 

আশা পুর্ণ কর্তে হবে, নতুব। কল্পতরু নাম ধরূলে কেন? আমি 

ভাই ভগ্রী চাই, বন্ধু চাই, আশ্রম চাই, বৈরাগীর এ সবই চাই। 

যতদিন এ সব না পাইব, ততদিন তুমি হও আমার ভাই ভগ্মী, তুমি 
হও আমার সংপার, তুমি হও আমার পরিবার, তুমি হও আমার সর্বস্ব। 

তোমাতে সব সুখের আশা মেটাই। ভক্তের কাছে জওয়াব দেওয়া সহজ 

নয়। সেই বাইশ ঘণ্টার দিকেই যত বিপদ, এত বড় দ্িনট। পশড়ে থাকৃবে 

ংারে ?- তোমাকেই সংসার ক'রে বসি, বৈরাগীর সংসার তুমি হও । 

হে স্বর্ণের দেবতা! কাছে এসেছ যদি, ভক্তদের সর্ধন্থ হও। বন্ধু 

পেলাম না কোথাও, তবে তুমি কেন বু হবে ন! 11 ভক্তের সর্বন্ধ খন 

+ বনবাসী লক্ষণ চৌদ্দ বৎদর সীতার খপাদপন্ন দশন করেন, , মুখ দশন করেন 
নাই। বিনীতভাবে ভাই ভগ্রীদের পদনেঝ। ন|! করিলে, তাহাদের দেব বুঝ! 

যায় না। 



জগতের সন্ত প্রার্থনা ১৫৪৭ 

তুমি, তাকি জাননা? একটু যদি পৃথিবী অন্ুুখ দেয়, ভক্ত তোমারই 

কাছে আস্বে। কখন্ কোন্ ভক্ত তোমার কাছে কি চায়, তার ঠিকাণ। 
নাই। আপনি আপনাকে টাক। কর, কখনও আপনি আপনাকে ভাই 

কর, বন্ধু কর, বাপ, ম। কর। চাই তোমাকে, আব যাহা দাও, তাই 

দিও। এ চরণতলে পড়িয়া! যাহা চাহিব, তাহ! পাইব, সকল ক্ষোভ 

নিবারণ করিব, নর নারীর সঙ্গে পবিত্র যোগ সাধন করিব, "দয়াময়, দয়াময়? 

বলিয়। খুব বিনয়ী বৈরাগী হইয়। তোমার কাছে সকল আশ! মিটাইব, এই 

আশ! করিয়া, ভাই ভগ্নী সকলে মিলিয়া, ভক্তির সহিত তোমার চরণে 

প্রণাম করি। | 

শান্তি শান্তি: শান্তিঃ। 

জগতের জন্য প্রার্থন। 

(ব্রহ্মমন্দির রাত্রিকাল, সোমবার, ১১৯ মাঘ, ১৭৯৭ শক, 

২৪শে জানুয়ারী, ১৮৭৬ খুঃ) 

হে ধর্মরাজ্যের রাজাধিরাজ, পরিক্রাণকর্ত। পরমেশ্বর ! এই ব্রহ্গ- 

মন্দিরের এক পার্খে দণ্ডায়মান হইয়া, সমস্ত জগতের কল্যাণের জন্ত 

তোমার চরণ ধরিয়া প্রার্থনা করিতেছি । মন সর্বদা কাতর হয় ন। 

জগতের মঙ্গলের জন্ত, কিন্ত একটুকু ব্যাকুল হহয়াছে। কবে, 

তোমার পৃথিবী তোমার সুখে স্থখী হইলেন, ইহা! দেখিয়া সুখা হইব? 
আমাদের পরিবার অতি ছোট। অতি অল্প উন্নতি হইল এই দেশে। 

তথাপি ষে কয়টা ভাই ভগ্লী পাইয়াছি, তাহাতেই সুখী হইয়াছি। যদি 
কেহ যোগ লা দিত, তবে এমন মনোহর স্থণর দৃষ্ত কোথায় দেখিতাম। 

এই যে দলে দলে ব্রাঙ্গেরা সন্বীর্তন করিতে করিতে আমিতেছেন, ইহা কি 



১৫৪৮ প্রার্থনা 

সামান্য শোভা ? কবে জগৎ টলমল করিবে তোমার দয়াময় নাঁম কীর্তনে? 

এখনও যে পৃথিবীতে অনেক কুসংস্কার রহিল। করুণাসিন্ধো, পরমেশ্বর 1 
তোমার দয়া সকলের উপরে, পৃথিবীর মুখ মান থাকিবে না, কেন না 

তুমি মঙ্গলময়। তুমি চিরকাল অসতাকে পৃথিবীতে থাকিতে দিবে না। 

যাবে ছুঃংখ শোক, পাপ তাপ সমুদয় বিলুপ্ত হবে । দীনদয়াল। তোমারই 

ইচ্ছাতে, তোমারই নামের গুণে পৃথিবীর ছুর্দ্শা ঘুচিবে, পৃথিবী স্বরগধারম 
হবে। একটু শীঘ্র শীপ্র হউক, এই আশীর্বাদ কর। যেন শীদ্রই 

প্রত্যেক হৃদয়ে, প্রত্যেক সহরে, প্রত্যেক গ্রামে তোমার রাজ্য প্রতিষ্ঠিত 

হয়। ধন্মের অন্ন নাই, এমন স্থান যেন কোথাও না থাকে, তুমি দয়া 

করিয়া এই আশীর্বাদ কর। তোমার আশীব্বাদে পৃথিবী সত্যধাম, 

প্রেমধাম, পুণ্াধাম হউক । 

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তি; ! 

শি শপপপস্পদ | পা 

দোযন্সীক।র 

( ভারতবরষীয় ব্রহ্মমন্দির, প্র তঃকাণ, বুধবার, ৫হ মাঘ, ১৮০১ শক; 
১৮ই জানুয়ারী, ১৮৮০ খুঃ) 

হে ঈশ্বর, তোমার কাছে বন্দা হইয়া আনীত হইলাম । তোমার 

কাছে মনের দোষ স্বীকার করি। সরলতা বিনয় দাও। ভবিষ্যতে 

সাধুস্বভাব সুনিম্মলচরিত্র হইব, তোমার নিকট এই ব্রত গ্রহণ করি। 

সমস্ত রিপুকে দমন করিতে ক্ষমত। প্রদান কর। আমি পতিত, আমি 

দ্বণিত, ইহা! যেন কথায় না বলি। ভবিব্তে যেন যথার্থ সাধু হই। এই 

হস্তদ্বয় যেন সতোোর, দয়ার অনুষ্ঠান করে। এই হৃদয়ের ভিতরে বিবেকের 

সিংহাসনতলে থেন সমস্ত প্রকৃতি বশীভূত থাকে, সর্বদা! যেন পবিত্রতার 



দোধস্বীকার ১৫৪৯ 

সুর্য্য উজ্জ্বল থাকে; প্রত্যেক ব্রাহ্মকে শুদ্ধচরিত্র কর। মা, চিরকালের 

জননি, সর্দ্বশ্রেষ্ঠ পদার্থ পুণা দাও, সেই পদার্থ তোমার ভিতরে আছে 

বলিয়। তোমার এত মহিম। | ব্রন্ধতেঞ্জ প্রেরণ কর, অস্থির ভিতরে সেই 
তেজ প্রবিষ্ট হউক । প্রাণকে সচ্চপ্রিত্র কর, বৈরাগী কর, ব্রাহ্মসমাজকে 

পবিত্র কর, ব্রাঙ্মলমাজ মধ্যে বপিয়া জঙ্কার কর। তোমার বিজয়ভেরী 

শুনিয়। শত্রকুল পলায়ন করুক। পাপের দৌরাত্ম্য হইতে সকলে বিমুক্ত 

হউন। যেমন এক একটি করিয়। কাট। বাহির করে, তেমনি পাপ-কাটা- 

গুলি এক একটা করিয়া বাহির কর। হস্ত, পদ, শরীর, মন, রসনা 

সমস্ত শুদ্ধ কর, শুদ্ধতার অগ্নি মধ্যে টাণিয়। লইয়া যাও। তোমার সমুদায় 

উপানক যেন আজ পবিত্রতা লইয়া যান। আজ দোষ স্বীকার করার 

দিন। মী, পুণা দাও, পুণ্য দাও। কলঙ্কিত ব্রাঙ্মদমাজ পুণ। চাহিতেছে। 

শিশুর মত, নিশ্মীলচিন্ত বালক বালিকার মত কর; প্রবঞ্চন৷ কি, জানিব 

না, সরলভাবে বঙ্গপদাশ্রিত হইয়া! অণশিষ্ট জীবন কাটাইব। ক্ষণকাল 

আমাদিগকে এই বিষয় ভাবিতে দাও, আজ্মচিন্তা করিতে দাও, তব প্রলাদে 

যেন নিম্মল হই, তব পাদপন্মে এহ ভিক্ষা াহিতেছি। 

ভে আত্মন্, তোমাকে ছিজ্ঞাসা করি, তুমি মিথ্যাবাদী হইয়া কি না? 

মিথ্যা কথ দ্বারা আপনাকে কলুষিত করিয়াছ কি না? 

হে আম্মন্, তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, তুমি অপবিত্র নয়নে তোমার 

কোন ভাই ভগ্নীর প্রতি তাকাইয়াছ কি লা? তুমি ঈথবরসমক্ষে এই 
প্রশ্জের উত্তর দাও । 

হে আম্মন্, তুমি কোন ভাই ভগ্মীর শরীরের কোন প্রকার হানি হউক, 
শ্রীশরষ্ট হউক, এমন ইচ্ছা! করিয়াছ কি না? তাহা স্বীকার কর। 

হে আত্মন্, তুমি অহঙ্কারী হইয়া, তোদার কোন ভাই ভগ্নীকে নীচ 

মনে করিয়াছ কি না? সেই বিষয়ে ঘি দোষ থাকে, তাহা স্বীকার কর। 



১৫৫০ গ্রার্থন! 

হে আত্মন্, তুমি ব্রাহ্মধর্মকে কখন বিশ্বান করিয়াছ কি না? 

ঈশ্বর ও সত্যের প্রতি সন্দেহ হইয়াছে কি না, শ্মরণ করিয়া দেখ। দোষ 
স্বীকার কর। 

হে আত্মন্, তুমি তক্তিবিহীন হইয়। শুষ্ক পুজা, শুষফ আরাধনা করিয়াছ 
কিনা? ঈশ্বরের কানে শুফত! অপরাধে অপরাধী হইয়াছ কি না৷? 

তাহ। ভাবিয়া দেখ। | 

হে আত্মন্, তুমি স্বর্গীয় সাধুদিগকে. কখনও অপমান করিয়াছ কি না? 
ধাহার! ঈশ্বরপ্রেরিত -হইয়। জগতের কল্যাণ করিয়াছেন, তুমি জ্ঘন্ত 
অবিশ্বাসী হইয়। তাহাদের অপমান করিয়াছ কি না? তুমি জীবিত ও 

মৃুতদিগের কোন প্রকার মনাদর করিয়াছ কি না? ম্মরণ কর। 

হে আত্মন্, ঈশ্বরের ন্বর্ণরাজ্য বঙ্গদেশে, ভারতবর্ষে এবং সমস্ত পৃথিবীতে 
প্রতিষ্ঠিত হইবে, তহুপযুক্ত বল, বুদ্ধি পরিশ্রম, অর্থনিয়োগ করিতে কৃপণ 
ও কুন্তিত হইস্বা, আপনাকে কলুষিত করিক্াছ কি না? ধর্মের জন্য 

কায়মনোবাক্যে পরিশ্রম করিয়াছ কি না? যদি না করিয়। থাক, নিঙ্গেকে 

অপরাধী বলিয়। স্বীকার কর। 

হে ধর্মপ্রচারকগণ, তোমর! যত পরিমাণে ঈশ্বরের নিকট অন্ন 'বস্ধ 
পাইয়াছ, যত পারম'ণে ব্রাঙ্ষধমাজের নিকট অন্ন গণ পাইয়াছ, যাহাতে 

ঈশ্বরের ধন্ম প্রচারিত হয়, সাধ্যানুনারে সেই পরিমাণে যত্ববান্ হইরাছ কি 

না? যদ অনেক খাইয়। থাক, অন্প দিয় থাক, যর্দ কথন [নিরাশ হইয়। 

জড়ের মত বলিয়। থাক, বদি ঈশ্বরের নাম-প্রচারে তাদৃশ উৎসাহ 

প্রকাশ ন! করিয়৷ থাক, যদি কেবল আপনার স্থখসস্তোগ করিতে চেষ্ট' 

করিয়া থাক, যদি ভারত ও সমস্ত পৃথিবীর জন্য ন! ভাবিয়া! থাক, 

তাহ। হইলে আপনাদ্দিগকে ঘোর অপরাধী বপিয়! স্বীকার কর। বর্গের 

সমক্ষে ক্ষমা প্রার্থনা! কর। 



গুভবুদ্ধি ১৫৫১ 

হে দয়াসিম্কো, তোমার গম্ভীর বিচারে আমাদিগকে পরীক্ষা) কর, 

আমাদিগকে দণ্ড দাও; হে শেহময়ী জননি, তোমার দণ্ড ত্বার। আমাদিগকে 

শুদ্ধঃরিত্র কর, এই তোমার নিকট প্রাথনা। কূপ! করিয়! আমাদিগের 

প্রার্থন। পুর্ণ কর। 
শান্তি শাস্তিঃ শাস্তি; ! 

শুভবুদ্ধি 

( মঙ্গলবাড়ী, আধ্যনারীদমাজ, শনিবার, ২৪শে ফাস্তন, ১৮০১ শক) 

৬ই মার্চ, ১৮৮০খৃঃ ) 

হে রাজাধিরাজ হরি, আকাশে তুমি €প্রমকমলের উপর বপিয়া 

পৃথিবীর পানে তাকাইয়৷ রহিয়াছ। দেখ, আজ তোমার কন্তাগণ তোমার 

নিকট উপস্থিত হইয়াছেন। তোমার বিনীত দাম তোমার শ্রীচরণতলে 

দণ্ডায়মান রহিয়াছে । তোমার দাসের মনে শুভবুদ্ধি প্রেরণ কর, এবং 

দাসের শরীরকে স্পর্শ কর, এই দাসের রমনা যেন তোমার সত্য রচন। 

করে, তাহার চক্ষু যেন তোমার সৌন্দর্য্য দেখিয়। বিমুগ্ধ হয়! তোমার 

দাস যেন তোমার অমুতময় কথ। শুনাইয়।। তোমার কন্তাগণের কল্যাণ 

সাধন করিয়া, সমস্ত বঙ্গদেশের মঙ্গলসাধন করিতে পারে, এই আশীর্ববাদ 

কর। হে হরি, তুমি আমার বাহুবল, তুমি আমার প্রাণের বল; আমি 

একান্তমনে তোমার উপর নির্ভর করিয়া,তোমার সমাগত কন্তাদিগের সেব। 

করি। হৃদয়ে প্রকাশিত হইয়া দাসের মনোরঞ্জন কর, তোমার চরণে এই 

বিনীত প্রার্থনা । 
শাস্তি; শাস্তি; শান্তি; ! 



১৫৫২ ্ার্ঘন! 

অখণ্ড ঈশ্বর 

( বিডন্ পার্ক, বুধবার, ১৯শে চৈত্র, ১৮০১ শক; 

৩১শে মার্চ, ১৮৮০ খৃঃ) 

আহ! ! হরি, তুমি দুর্বল মনুষ্বের হাতে পড়িয়। এরূপ খণ্ড খণ্ড 
হইয়া পড়িলে? তোমাকে শর্ত, ভ, জ্ঞানী, কর্থার। চারি ভাগে 
বিতক্ত করিল। শীক্ত বলে তুমি শক্তি, ভক্ত বলে তুমি প্রীতি, জ্ঞানী 
বলে তৃমি জ্ঞান, কক্ষ বলে তুমি কেবল কর্মেতেই তুষ্ট। কিন্তু তুমি যে, 
হবি, এ সমুদয় গুণের আধার; অতএব আমি তোমার এই সমুদয় সাধক- 

দিগকে প্রেমের সহিত আলিঙ্গন করি। 

এম, ব্রহ্ম, ভারতের পুরাতন পরব্রহ্ম, আমাদিগের হৃদয়ে এম। তুমি 
তক্তবংসল, পতিতপাবন। আমরা! পতিত, আমাদিগকে তুমি উদ্ধার 

কর। তুমি আমাদিগের পিতা, তুমি আমাদিগের মাতা, তুমি গুরু, 

তুমি রাজা, তুমি প্রভু, তুমি ত্রাতা, তুমি বন্ধু, তুমি শাস্তিদা তা, তুমি 

আমাদিগের সর্বন্ব। তুমি পিত| মাতা হইতে প্রিয়, তুমি পুত্র হইতে 
প্রিয়, তুমি বিত্ত হইতে প্রিয়। তুমি সৎ, তুমি চিৎ, তুমি আনন্দ। তুমি 
সেই খধিদিগের করতলন্তস্ত আমলকবৎ অথণ্ড সচ্চিদানন্দ ব্রদ্। তোমাকে 

বিশ্বানচক্ষে দেখি এবং ভক্তির সহিত নমস্কার করি। 

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তি; 



কুচবিহারবিবাহের পরিণামানুষ্ঠ।ন ১৫৫৩ 

কুচবিহারবিবাহের পরিণামানুষ্ঠান * 

( ভারতবষীয় ব্রহ্মমন্দির, বুধবার, ৫ই কার্তিক, ১৮০২ শক; 
২*শে অক্টোবর, ১৮৮০ খুঃ) 

হে মনুষ্যকুলের জননি, শুঁভবিবাহ তুমি কৃপা করিয়! সম্পূর্ণ কর। 

তুমি এই ছুই জনকে পবিভ্রতার পথে, কল্যাণের পথে নিয়ত রক্ষা কর। 

ছুই জন ছেলে মানুষ, সংসার কি, ইহারা জানেন না। কিরূপে সংসার 
সস ও পাপা পপ ১ পন পপ াশাশপাশপী স্পা 

২৮ পিপি 

* কুচবিহারবিবাহের পরিণামানুষ্ঠান কিরূপে সম্পন্ন হয়, ১৮০২ শকের 

১৬ই কার্তিকের ধন্মতত্ব হইতে তাহা এস্কলে উদ্ধত কর! গেল £-.. 

“গত €ই কান্তিক (১৮০২ শক) (২*শে অক্টোবর, ১৮৮০ খুঃ) 
বুধবার এই পরিণয়ের পরিণামানুষ্ঠান ব্রহ্মমন্দিরে অনুষ্ঠিত হয়। অন্গু- 
ষানটি বন্ধুবর্গসমক্ষে সম্পাদিত হয়। আত্মীয় মহিলাগণ বতীত কয়েকজন 

হিতাকাজ্জিণী ইউরোপীয়! মহিলা উপস্থিত ছিলেন। প্রথমত: একটা 
সঙ্গীত হইলে, আচাধ্যমহাশয় বলিলেন £-_ 

'প্রিয় ভ্রাতৃগণ» ১৮৭৮ সালের ৬ই মাচ্চ উপস্থিত নরনারীব বিবাহের 
হুত্রপাত হয়। সেই বিবাহ এবং তদনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তির জন্গ আমর! 
এই মন্দিখজে সমবেত হইয়াছি। 

“ঈশ্বর আমাদিগকে আশীর্বাদ করুন এবং পরিচালিত করুন ।, 

“আচার্য্ের সম্মুখে উভয়ে পরস্পরের সম্ুখীন হয়৷ দণ্ডায়মান হইলে, 
উভয়ের দক্ষিণ হস্ত শ্বেত ও রক্তবর্ণের পুম্পমাল! দ্বার! বন্ধ হইল। উভয়ে 

নিম্নলিখিত প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইলেন £-- 

“আমি তোমাকে বিবাহিত পত্বীরূপে গ্রহণ করিতেছি । অন্ত হইতে 

স্থথে হুঃখে, স্ম্পদে বিপদে, সুস্থতায় অন্ুস্থতায় মিপিত থাকিয়৷ তোমাকে 

১৪৫ 



১৫৫৪ প্রার্থন। 

চালাইতে হয়, তুমি শিক্ষা দাও। ইহার। পরস্পরকে ভালবাঁসিবেন 

_ভালবাসিব এবং ঈশ্বরের পবিত্র নিদেশানুসারে রক্ষা করিব? এতদ্বারা 
আমি অঙ্গীকার করিতেছি । ঈশ্বর আমাদিগকে আশীর্বাদ করুন।" 

“আমি তোমাকে বিবাহিত স্বামিরূপে গ্রহণ করিতেছি । অগ্ত হইতে 

সুখে ছুঃথে, সম্পদে বিপদে, সুস্থতায় অন্থস্থতায় মিলিত থাকিয়া তোমাকে 

ভালবামিব এবং ঈশ্বরের পবিত্র নিদেশানুসারে রক্ষা করিব; এতন্্ার! 

আমি অঙ্গীকাঞ্ন করিতেছি । ঈশ্বর আমাদিগকে আশীর্বাদ করুন।, 

“হীরকানুরীয় গ্রহণপুর্ধক মহারাজ! মহারাণীর অঙ্গুলীতে পরিধান 

করাইয়া দিলেন এবং বলিলেন £-- 

'আমার গ্রতিজ্ঞার অভিজ্ঞানস্বরূপ এহ অন্গুবীয় তোমাকে অর্পণ 

করিতেছি, এবং এতৎসহকারে আমার পাথিব সমুদায় সম্পর্তির তোমাকে 

অধিকারিণী করিতোছি। পবিত্র করুণাময় ঈশ্বর ধন্ত হউন।, 
“আচার্য তখন নিম্নলিখিত প্রার্থনা করিলেন £-_ 

“করুণাময় ঈশ্বর, এই দম্পতীকে আশীর্বাদ কর এবং এমন করুণ! 

বিধান কর যে, ই'হার। সুখে এবং বিশ্বস্ততা সহকারে পতিপত্বীক্ষপে 

তোমার সেবায় একত্র বাস করিতে পারেন। দয়াময় ঈশ্বর, বিশ্বাস, 

প্রেম এবং ধর্ম ই'হাদিগকে অর্পণ কর এবং ই"হাদিগের গৃহ শাস্তি ও 

কুশলের নিকেতন কর ।, | 

“অনন্তর এই বিশেষ প্রার্থন] হয়। (প্রার্থনাটা এই পুস্তকের ১৫৫৩ 

পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব। )। 

“সঙগীতানস্তর আচার্য এইরূপ আশীর্বচন পাঠ করিলেন £-- 

ঈশ্বর আমাদিগকে বদ্ধিত বিশ্বান এবং হৃদয়ে পুর্ণ আনন্দ সহকারে 
বিদায় দিন ।, 

( সকলে মিলিত হইয়] ) শ্াান্তঃ শাস্তিঃ শাস্তি; 1” 
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বলিয়া একত্রিত হইলেন। পরম্পর মিলিত হইয়া ইহারা প্রজাপালন 
করুন। রাজার বুদ্ধি, রাণীর বুদ্ধি তোমার নিকট হইতে আসিবে। 

ভুমি যদি বন্ধু হইয়া, পিত| হইয়া ইহাদের কাছে থাক, অতি বিস্তীর্ণ 
কুচবিহাররাজ্য সুচাকরূপে নির্বাহ হুইবে। হে প্রেমময়ি, একটা কথা 

শ্রবণ কর। আমার কন্তাকে তোমার গ্রসাদে এত দিন লালন পালন 

করিলাম, তোমার প্রসাদে এই উপযুক্ত পাত্রের হস্তে লমর্পণ করিলাম । 

ইহাদিগের যখন বিবাহের স্ত্রপাত হয়, আমরা ইহাকে পিতৃভবনে রক্ষ। 
করি; আজ ইনি এখানে উপস্থিত হইয়া আপন স্বামীর নিকটে যাইতে- 

ছেন। জামাতাকে বুঝাইয়া দাও, পাজাকে বুঝাইয়! দাও, আমার হাত 

হইতে এই কন্ঠাকে গ্রহণ করিলেন, ইহাকে ভার্্যা বলিয়া গ্রহণ করিলেন, 

ইহার দ্বার তিশি উপকৃত হইখেন। মহাব্রাজ মহারাণীর উপকার 

করিবেন, মহারাণী মহারাজের উপকার করিবেন, এইরূপে উভয়ে উভয়ের 

কল্যাণ বদ্ধন করিবেন। পুরুষের সাহস, দৃঢ়তা, সত্য, বিশ্বাম পতি পত্বীকে 

শিখাইবেন; স্ত্রীর বিনয়, লজ্জা, ভক্তি, ক্ষমা পত্রী ম্বামীকে শিখাইবেন। 
স্বামী স্ত্রী একত্র হইয়। সুখে বাস করুন; তাহা হইলে আমার মন আহ্লাদিত 

হইবে, আমার বন্ধুদিগেরও আহ্লাদ হুইবে। অতএব, হে মা, এই 

ছুইটাকে তোমার ক্রোড়ে স্থান দাও। মঙ্গলময়ি, শ্নেহময়ি, মা লক্ষি, 

এখানে দাড়াও | আপন আপন সংসার মধ্যে তোমাকে দেখিব, তোমাকে 

মাত! বলিব, এই আশার সহিত, ভক্তি বিশ্বাসের সহিত, সকলে বার বার 

তোমাকে প্রণাম করি। 

শান্তিঃ শান্তি: শ্বান্তিঃ! 



১৫৫৬ প্রার্থনা 

সমস্ত কিনিয়া লও * 
( মুদিয়ালী ত্রাঙ্মসমাজ, শনিবার, ১১ই পৌষ, ১৮০২ শক; 

২৫শে ডিসেম্বর, ১৮৮০ খুঃ) 

সর্বনাশ করিলে, হরি! আমাদের দোকানদারী ফুরাইল। প্রাতঃ- 

কালে বাসয়াছিলাম দোকান সাজাইয়া); কত বিগ্তা লইয়া, কত পুস্তক 

লইয়া, কত গান লইয়া, কত কীন্তি লইয়! বমিলাম । মনে করিয়াছিলাম,' 

এই সকল বিক্রয় করিব। ধর্প্রচারক আম, সাধক আমি, কত রত্ব সংগ্রহ 

করিয়াছি! এই সকল দিয়! পরিত্রাণ কিনিব, পরিবারকে খাওয়াইব। 

কিন্তু আমার সকল অভিলাষ বিদায় লইল। হরি, কি করিলে, সমস্ত 

কিনিয়া লইলে? তবে সমুদয় ধর, স্ত্রী পুত্র ধর। 

শান্তিঃ শান্তি: শাস্তি: ! 

প্রাতঃকাল ৭. 

হে দয়াময় ঈশ্বর, তোমার প্রসাদে গত রাত্রি নির্বিঘ্বে যাপন ক ক্রিয়া, 

আমি এই নব দিবসে প্রবেশ করিলাম। আমাকে অস্ত কৃপা করিয়। 

তুমি পাপ-চিন্তা, পাপ-কণ। ও পাপ কার্ধা হইতে রক্ষা কর, এবং এমত 

বল দাও, যেন আমি তোমার দাস হইয়া, তোমার কাধ্যে সমস্ত দিন 

কায়মনোবাক্যে নিযুক্ত থাকি । 
স্পা পোপ সপ ০০ 

*. আচাধ্যের উপদেশ, ১০ম, “ক্রয় বিক্রয়” উপদেশের মধ্যে এই প্রার্থন! ভ্রষ্টব)। 

1 "সামাজিক ব্রন্মোপাননা প্রণালী ও প্রার্থনামালা” (পঞ্চম সংস্করণ, ১৮৯৯ শকে 
প্রকাশিত) হইতে এই প্রর্থন। ও পরবন্ত' প্রার্থনাগুলি গৃহীত হইল। ১৮৭৮ খৃষ্টানদের 
7)61510 4১020514048) এই পুস্তকের প্রথম সংস্করণের বিষয় এইবূপ উল্লেখ 
আছে--*সামাঞ্জিক ব্রন্দোপাননা প্রণ।লী ও গ্রার্থনাম।ল।” ব্রন্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন 
প্রণীত, কলিকাত! হইতে প্রকাশিত, ১৭৯৪ শকব (১৮৭২ খুঃ)1 এই প্রার্থনাগুলির 
অধিক।ংশ ইংরেজী আকারে ব্রঙ্ধানন্দ-রচিত 1791505 1১15957 139০1 পুস্তিকায় 
ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়। 



সায়ংকাল ১৫৫৭ 

সায়ংকাল 

হে দয়াময় ঈশ্বর, অদ্য তুমি আমাকে নান! প্রকার রোগ, বিপদ ও 
পাপ হইতে রক্ষা করিয়াছ এবং অন্ন বস্ত্র ওজ্ঞান ধর্ম বিধান করিয়াছ, 

তজ্জন্ত আমি তোমাকে ধন্তবাদ করি। আমি অগ্ত যাহা কিছু পাপ 

করিয়াছি, তাহ! হইতে আমাকে উদ্ধার কর এবং দিন দিন আমাকে 

পুণ্যের পথে অগ্রমর কর। 

পরিবার 

হে প্রেমময় গৃহদেবতা, আমর। সপরিবারে মিলিত হইয়া বিনীতভাবে 

তোমাকে ডাকিতেছি, একবার আমাদিগকে দেখ। দাও, আমরা তোমার 

পূজা কত্িয়া জীবনকে পবিত্র করি। আমর। তোমারই পুত্র কন্তা, 
তোমারই দাস দাসী, আমাদিগকে তোমার চরণে আশ্রয় দিয়া, আমাদের 

সংসারকে ধর্মের সংসার কর। আমর যেন তোমাকে পিতা বলিয়। 

ভক্তি করি এবং সন্ভাঝের সাহত পরস্পরের সেব। করি। পিতঃ তুমি 

আমাদিগকে ক্রোধ, হিংস।, স্বার্থপরতা ও বিষয়াসক্তি হইতে মুক্ত কর 

এবং আমাদের সমুদায় জীবনকে পুণ্যপথে নিয়োগ কর, যেন তোমার উপ- 

যুক্ত সন্তান হহয়া, আমর। এই পরিবার মধ্যে সর্বদা পবিত্র শান্তি সম্তোগ 

কৰ্ি। 

নিরাশ্রয়ের আশ্রয় 

কেহই আমাকে আশ্রয় দিল না, যাহার ঘরে গেলাম, সেই তাড়াইয়া 

দিল। হে ঈবর, তুমি নাকি নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, তাই এখন তোমার 
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কাছে আসিয়াছি। আমাকে দীন পাপী বলিয়। তুমিও কি দূর করিয়া 

দিবে? না, তাহ! সম্ভব নহে। তোমার পথে লোকেব্র পদচিহ্ন দ্বার 

দেখিতেছি যে, যাহারা তোমার কাছে গিয়াছে, তন্মধ্যে কেহই ফেরে নাই। 

এ ভিখারীকে আশ্রয় দাও । 

উভয় দিকে অশাস্তি 

জগদীশ, বুঝি, আমার ছুই কুল গেল। আমি সংসারে সুখ না পাইয়া, 

ধর্মেতে সুখী হইব, আশা করিয়াছিলাম ; এখন ধন্মসথে বঞ্চিত হইয়া, 

আবার সংসারের উপাসনা! করিতেছি। কিছুতেই স্থুখী হইলাম ন17 

না৷ ধন জন যৌবনে, না তোমার পুঁজ। মননে । এ অবস্থায় আমি তোমার 

শরণাগত হইলাম । হে করুণাময়, আমাকে ধর্ম্েতে সুখী কর। 

ঈশ্বর সব্বন্ব 

আমার পিত। নাই, মাতা নাই, স্ত্রী নাই, পুত্র কন্তা নাই, ভাই ভগিনী 

নাই। আমার ম্তায় অবান্ধব নিরাশ্রয়ের সহায় আর কে হইবে? 

আমার যদি ত্রিসংসারে কেহ থাকিত, আমি তাহার মুখপানে তাকাইয়। 

এক প্রকার স্বচ্ছন্দ ও নিশ্চন্তভাবে দিন কাটাইতাম। কিন্তু যাহার 

কেহ নাই, মে তোমার পদতলে ন! পড়িয়। আর কোথায় যাইবে? নাথ, 

তুমিই আমার সংসার, আমান্র পিতা মাতা, ভাই বন্ধু সকলই তুমি। 
তোমাকে যেন কখন ল! ভুলি। 
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বিচারপতি 

হে রাজাধিরাজ, তোমার রাজ্যের পবিত্র নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া, আমি 

অপরাধী হইয়াছি। দেখ, তোমার অবাধ্য বদ্রোহী প্রজা তোমার 

বিচারসিংহাসনের সমক্ষে বিনীত হইয়াছে । ধর্মরাজ, আমি ভয়ে কাপি- 

তেছি, আমার পাপের সীম! নাই; এমন কোন পাপ নাই, যাহ। অন্তরে 

করি নাই; দেখ, আমার অস্থি পর্য্স্ত জলিয়৷ গিয়াছে । হে বিচারপতি, 

তুমি আমাকে ভয়ানক দণ্ড দিবে, আমি জানি; কিন্তু, পিতঃ, হুঃখী 
সন্তানকে পরিভ্রাণ কর। 

পচ পা পর 

* গুঢএপাপব্যাধি 

হে আত্মার চিকিৎসক, অন্তরের গুঢ় পাপ,কিসে[যাইবে, তাহার উপায় 

বালয়। দাও, আর অন্তর্দাহ সহিতে পারি না। আম কত চেষ্টা করিলাম, 

কিছুতেই ভিতক্নের সেই পুরাতন রোগ, গেল না। তোমার প্রসাদে 

বাহিরের কাধ্য ও কথ অনেক পরিমাণে বিশুদ্ধ হইয়াছে ) কিন্তু অসাধু 

চিন্ত। ও পাপ কামন! যে কিছুতেই ছাড়িতে পারিতেছি না। তীক্ষ অস্ত্র 

দ্বারা একবার হৃদয়কে থণ্ড:.থণ্ড কর, এবং উপযুক্ত ওষধ বিধান করিয়া, 

আমার সকল ব্যাধি প্রতীকার কর। 

ঈশ্বর জীবন 

মত্ম্ত জলে ন। থাকিলে কিন্ধপে বাচিবে? মতস্তের পক্ষে জল যেমন, 

হে ঈশ্বর, আমার পক্ষে তুমি তেমনি, আমি তোম! ভিন্ন বাচি না। 

আমি যখনই,তোমাকে ছাঁড়িয়। সংসারে যাই, তখনই কষ্ট যন্ত্রণায় জলিয়! 
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মরি। তোমা ছাড়া হইলে আমার চক্ষু অন্ধ হয়, আমার বুদ্ধি মূর্খ হয়, 
আমার উৎসাহ উদ্ভম অবনন্ন হুইয়। যায়। তথন ধনেও স্থখ পাই না, 
সংসারেও সুখ পাই না, শরীর মন নির্জীব হইয়া! পড়ে। হে প্রাণ, 
আমাকে তোমাতে চিরজীবী কর। 

এক প্রভু 

আমি পাঁচ জন প্রভুর দাস হইয়া মারা যাই। কখন ধন, কখন 
মান, কখন পিত! মাতা, কখন ভার্ধ্য1, কখন পুত্র কন্ঠা, কখন স্বদেশের 

মেবা করিতে যাই। মন সদ! বিক্ষিপ্ত, হৃদয়ের প্রীতি অনুরাগ নান! 
বিষয়ে বিভঞ্জ। কোন প্রভূ আমার প্রতি প্রসন্ন হইল না, আমিও 

কাহারও সেবাতে সুখী হইলাম না। আমি এখন বিলক্ষণ বুঝিয়াছি যে, 
একমনে কেবল তোগার পদসেব৷ করিলে শান্তি পাইব। প্রভে। আমাকে 

তোমারই কর। 

জগতের সৌন্দধ্য 

তুমি যদি মানুষকে খুব ভাল না৷ বাদিতে, তবে জগৎকে এত সুন্দর 

করিলে কেন? কেবল যাহা জীবনের জন্ত প্রয়োজনীয়, তাহ স্থজন 

করিলেই তোমার দয়ার যথেষ্ট প্রমাণ হইত। কিন্তু যখন তুমি আকাশকে 

চন্ত্রতারকে সুশোভিত করিয়াছ এবং পৃথিবীকে নানাবিধ ফুল ফল লত৷ 

পল্পবে অনুরঞ্রিত করিয়াছ, তখন যে তুমি আমাদিগকে নিতান্ত স্থথী 
করিবে, মনে করিয়াছ, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। হে সৌন্দর্যের 

আকর, এইটা স্মরণ করিয়া, আমি যেন তোমার প্রতি সন! কৃতজ্ঞ থাকি। 
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পুষ্প 

হে দেব, একটা পুষ্প হাতে করিলে কেমন এক অপুর্ব পবিত্র ও 

প্রফুল্ল ভাব অন্তরে সঞ্চারিত হয়। ফুল দেখিলেই তোমাকে স্মরণ হয় । 

ইহার লাবণ্যে তোমার সৌন্দর্যা, ইহার কোমলতায় তোমার স্ুকোমল 

ভাব। তোমার প্রেমের এমন সুন্দর মনোহর নিদর্শন আর কোথাও 

নাই | হে প্রিয়তম, তুমি এমন সুন্দর কুম্ুমের রচয়িতা, আমি তোমাকে 

ভক্তিকুন্থমে অর্চিব। 
পপ পথ চপ ও 

আকাশ 

আকাশ দেখিলে আর জ্ঞান থাকে না। কিউচ্চ! কি প্রশস্ত! 

কোথায় বা আদি, কোথায় বা অস্ত! হে অনভ্ত, তুমি এই অসীম 

আকাশে পরিব্যাপ্ত, কোন দিকে তোমার শেষ দেখি না| তবে আমার 

ক্ষুদ্র মনের সাধ্য কি যে তোমাকে ধারণ করে। চন্দ্র নুর্য্য বাহার 

তুলনায় বালুকণ| হইতেও ক্ষুত্র, তাহার কাছে আমি কে? তুমি এত 
বড়, আমি তৃন অপেক্ষা অপদার্থ, তোমার মহিমাতে আমি স্তম্িত 

হইয়াছি। 

ব্রন্মানিরাগ 

হে অনন্ত গ্রীতি, আমার ইচ্ছ। হয়, তোমাকে অত্যন্ত ভালবাপি | তুমি 
আমাকে যেরূপ প্রীতি কর, এমন আর কেহ করেনা; আমার সুখের 

জন্, আমার মঙ্গলের জন্ত তুমি যেমন বাস্ত, এমন আর কেহই নহে। 

আমি তোমার কাছে থাকিলে যেমন মুখ পাই, এমন আর কোথাও 

১৪৬ 
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হয় না। এই জন্ত, গুণনিধি, ইচ্ছ। হয়, তোমার কাছে দিবারাত্রি পড়িয়া 
থাকি, এবং তোমার ্রেমমুখ দেখিয়। হৃদয় জুড়াই। হে নাথ, এই 
ইচ্ছ। পুর্ণ কর। 

সাধুর প্রতি কৃতজ্ঞতা 

আমি তোম! ভিন্ন কাহাকেও গুরু বলি না। অম্ৃতের দিকে তোম।! 

ভিন্ন আর নেতা নাই। আমি মন্ুষ্তকে কথন পরিত্রাণের গুরু বলিব 

না। কিন্তু তথাপি, হে ঈশ্বর, তোমার সাধু সম্তানদিগকে যেন সর্বদা! শ্রদ্ধা 

ও কৃতজ্ঞত। দিতে পারি । যিনি ধন্মের একটা অক্ষর শিখাইয়াছেন, 

বাহার দৃষ্টান্তে এক বিন্দু সাধুতা পাইয়াছি, তাহাকে যেন পরিত্রাণের সহায় 

জানিয়া, তাহার অমূল্য বন্ধুতার জন্ত চিরকতজ্ঞ হই। 

ব্রক্মানন্দ 

আমার নয়নের আনন্দধারা কিছুতেই থামিতেছে না। হে প্রেমময়, 

তোমার মুখ দেখিয়া, তোমার মুখের সুমিষ্ট কথা শুনিয়া, তোমার পাদপদ্ন 

বক্ষে ধারণ করিয়া কত যে সুখ শাস্তি আঞ্জ অনুভব করিলাম, তাহ! আর 

কি বলিব? আমার অন্তরে আজ শত শত চন্দ্রের উদয় হইয়াছে, আমার 
নয়ন তোমার সৌন্দর্যে বিমোহিত হইয়া, আর কোন দিকে ফিরিতেছে 

না। এই আশীর্বাদ কর, সুথসিন্ধো, যেন চির দিন এইবপ স্থুখ ভোগ 

করি। 



পক্ষী ১৫৬৩ 

পক্ষী 

হে বিশ্বপতি, চারিদিকে পাখধীরা কেমন বব করিতেছে । পাখীর 

সুমধুর শ্বরে তোমারই স্তব স্ততি শুনিতেছি। আহা! কেমন সরলভাবে 
ও নুমিষ্টস্বরে তাহার। তোমার গুণ গাইতেছে! নাথ, আমি কবে প্ররূপে 

আকাশব্হারীদের সভ্ায় তোমার নাম দেশে দেশে কীর্তন করিয়। 

বেড়াইব। আর তাহারা যেমন কাল কি খাইব, ন! ভাবিয়! প্রফুল্ল অন্তরে 

কেবলই গান করিয়। বেড়ায়, আমি যেন একান্তমনে সেইরূপ তোমার 

উপর নির্ভর করিয়া, তোমার সেবায় নিয়ত নিধুক্ত থাকি। 

ঈশ্বর স্থলভ 

লোকে তোমাকে হুঞ্পভি বলে, কিন্তু ভক্তের নিকট তোমার পাদপদ্ন 

স্থলত, তিনি প্রেমভরে ডাকিলেই তুমি কাছে আসিয়া উপস্থিত হও । 

আমার ইচ্ছ! হয়, হে ঈশ্বর, তুমি আমার পক্ষেও তেমনি সুলভ হও। 
আর বহুকাল কষ্টের সাধন সহ্য করিতে পারি লা। তুমি আমাকে 

তোমার প্রেমে প্রেমিক কর, সহজে তোমাকে পাইয়া প্রাণ জুড়াইব। 

নামাবলী 

কি আশ্চর্য, দেব, আমি আমার সর্বাঙ্গে তোমার পবিত্র নামাবলী 
অঞ্চিত দেখিতেছি। এ শরীর তোমার মন্দির, ইহার প্রত্যেক অস্থিতে 

তুমি বাস করিতেছ, ইহার প্রত্যেক শক্তির তুমি মুলাধার | তুমিই 
চক্ষুকে দেখাইতেছ, কর্ণকে তুমিই শুনাইতেছ; আমার প্রাণের প্রাণ 
তুমি। যে চশ্থে আমার দেহকে আবৃত করিয়াছ, উহাতে স্বহত্দে তুমি 



১৫৬৪ প্রার্থন৷ 

তোমার দয়াল নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়া দিয়াছ । এমন শরীরে, হে ঈশ্বর, 
যেন তোমাকে সদ! দেখিতে পাই। 

পরপর 

বারম্বার পতন 

বার বার আমি পাপে পড়িতেছি, জগদীশ, ত্বরায় এ রোগের ওঁষধ ' 
বিধান কর। তুমি কতবার কৃপা করিয়া আমাকে পাপ-পন্ক হইতে 
উঠাইয়া এবং আমার শরীর মনকে তোমার পুণ্যজলে ধৌত করিয়া 

পরিষ্কার করিয়াছ; কিন্তু আবার নিজ দোষে আমি বারম্বার সেই পঙ্কে 

ডুবিয়াছি। আর যেন, দীননাথ, এ দুর্ধলের পতন না হয়, তুমি এমন 

সামর্থ্য প্রদান কর। 

মধৈধ্য 

পিতঃ, আমার মন বড় অধার। সামান্ত মনে করিয়। এ দোষের 

প্রতি কত উপেক্ষা করিয়াছি, কিন্তু এখন দেখিতেছি, ইহ! দ্বারা আমার 

মহ! অনিষ্ট ঘটিয়াছে। আমি একটু বিপদে পড়িলেই অমনি অস্থির হইয়! 

নিরাশ হুই, এবং সমুদায় ধর্মরচেষ্টা পরিত্যাগ করি। কত সময় আমার 

বিশ্বাস পর্যস্ত বিচলিত হইয়াছে। কাতর অন্তরে তাই মিনতি করি, 

আমাকে অধৈর্ধ্য হইতে বাচাও। 

অহঙ্কার 

অহঙ্কার আমার সর্বনাশ করিল। পতিতপাৰন, আমাকে বিনয়, 

শিক্ষা দাও, আর যেন, অহঙ্কারের পথে গরিয়। না মরি। আমি যেন 



প্রত্যাদেশ ১৫ ৬৫ 

নিজের বিস্তা! বুদ্ধি মান ও পরাক্রমের উপর নির্ভর না করিয়া, আপনাকে 

নিতাস্ত অপদার্থ বলিয়া বিশ্বাস করি । আমি সকলের পদধুলি হইয়া, প্রণত- 

মস্তকে চিরদিন যেন পদসেবায় নিষুক্ত থাকি । 

প্রত্যাদেশ 

হে অনস্ত দেব, পুরাকালে তুমি যেমন ভক্তদিগের সঙ্গে কথ! কহিতে, 

গুরু হইয়। তাহাদিগকে উপদেশ দিতে, এবং প্রভু হইয়া! আদেশ করিতে, 

আমার প্রতিও সেইরূপ কৃপা বিধান কর। আমি আর লোকের বিভিন্ন 

মত এবং ভ্রম প্রমাদপুর্ণ মন্ত্রণ। শুনিতে পারি না। সকলে নিস্তব্ধ হউক, 

হে সদ্গুরু, তুমিই কেবল অন্তরে কথা কও, আমি শুনি ও পালন 
করি। 

স্পেস 

দয়ার প্রতি বিশ্বাস 

হে দয়াময়, তোমার প্রেমে আমি যেন কখন অবিশ্বাস না করি। 
দুঃখ বিপদে তোমার মঙ্গল হস্ত যেন আমার নিকটে প্রচ্ছন্ন না থাকে । 

তুমি যেমন সুখ সম্পদ প্রেরণ করিয়া সন্তান্দগকে কৃতজ্ঞতা শিক্ষা দাও, 

সেইরূপ বিপ্ন কষ্ট প্রেরণ করিয়! আমাদিগকে ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা, বিনয় ও 

বৈরাগ্য শিক্ষা দাও। তবে কেন আমি সঙ্কটে পড়িলে তোমার দয়ার 

প্রতি সন্দেহ করিব? হে পিতঃ, আমি যেন স্থ ছুঃখ সকল অবস্থাতে 

তোমারই অনুগত থাকি । 



১৫৬৬ প্রার্থন! 

ঈশ্বর জননী 

জননি, সংসারবনের মধ্যে আমাকে তোমার অঞ্চল ধরিতে দাও, 

আমার বড় ভয় হইতেছে । কত শক্র চারি দিকে, অন্তরেও কত রিপু 
আমাকে বধ করিবার জন্ত নিয়ত চেষ্টা করিতেছে । আমি অতি দুর্বল, 

তাহাদের আক্রমণ হইতে নিস্তার পাইবার কিছুমাত্র ক্ষমত। আমার নাই। 

নিব্রাশ্রয় অসহায় শিশুর ভ্তায়, মা, তোমাকে ডাকিতেছি, দয়। করিয়া 
আমাকে রক্ষা কর। 

৮ পচা রা হা... পারার 

পুজা ও সেবা 

হে জগদীশ, আমার কেন এরূপ ছূর্দশ। হইল? তোমার উপাসনায় 
মত্ত হইলে 'আমি তোমার কার্যের প্রতি নিরুৎসাহ ও উদামীন হুই, 
আবার তোমার কার্ষ্যে মত্ত হলে উপাসনাতে তাদৃশ অনুরাগ থাকে না। 

এ রোগ হইতে দয়া করিয়া আমাকে মুক্ত কর। ভক্ত হইয়] যেমন 
তোমার পুজাতে আনন্দিত হইব, তেমনি যেন অনুগত ভৃত্য হইয়! তোমার 
আগিষ্ট কাধ্য-সাধনে সদ| উৎসাহ-অগ্নিতে উদ্দীপ্ত থাকি। চক্ষে তোমাব্র 
প্রেমমুখ দেখিব, হস্তে তোমার সুন্দর পদ নিয়ত মেব। করিব। 

০০ 

ঈশ্বর চিরস্তুন্দর 

হদয়লাথ, আমার কাছে তুমি কখন পুরাতন হইও না। কত লোক, 
“অনেক দিন ব্রাহ্ম হইয়াছি, আর ধর্মসাধন ভাল লাগে না* এইরূপ মনে 
করিয়া, তোমাকে ছাড়িয়৷ চলিয়৷ গিয়াছে। পিতঃ. আমায় যেন সে 
বিপদে পড়িতে ন! হয়। পিতা মাতা কি কখন পুরাতন বলিয়! পুত্রের 
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বিরাগভাজন হইতে পারেন? যতই তোমার দয়া দেখিতেছি, ততই 

যেন তোমাকে ভালবাসি। তুমি চিরনুদ্র, তোমার সহবাসে নিতা 

শাস্তি। আমাকে তুমি চিরপ্রেমিক কর। 
আপ সা অসিত জাতের 

পরীক্ষা 

হে অভয়দাতা, এ ঘোর পরীক্ষার সময় তুমি কোথায় রছিলে? 

পিতা মাতা, বন্ধু বান্ধব, আত্মীয় স্বজন সকলে আমাকে বিধন্মী বলিয়। 
পরিত্যাগ করিলেন, সাংসারিক শ্রীবৃদ্ধির পথ বন্ধ হইল। তোমার সত্য 

স্বীকার ও পালন করিতে গিয়া, আমি লোকসমাজে দ্বৃণিত ও নির্দিয়রূপে 

উতৎপীড়িত হইলাম। দেখ, এ সময়ে লোভে কিংবা ভয়ে যেন সত্যের 

পতাকা না ছাড়ি। তোমাপন জন্ত যদি সর্ধবত্যাগী ভিখারী হইতে হয়, 

তথাপি যেন কুষ্ঠিত না|! হই। হে দেব, এই মিনতি করি, যদি সত্যের 

জন্ঠ মরিতে হয়, যেন আমার রক্তে তোমার পদ প্রক্ষাণন করিয়া আনন্দে 

দেহ ত্যাগ করি। 

£ ধন্ম ও সংসার 

তোমার মন্দিরে যখন পুঁজ! করি, তখন আত্মা কেমন ্বর্গীয় ভাব 
প্রাপ্ত হয়। কিন্তু সেই স্থান পরিত্যাগ করিয়! পুনরায় যখন সংসারে 

প্রবেশ করি, তখন সে ভাব আর থাকে না। আবার পুরাতন বিষয়াসত্তি, 

অবিশ্বাম, জড়তা আসিয়। আমাকে অধিকার করে। কবে সেই দিন 

হইবে, যে দিন সংলারমধ্যেও তোমার পবিত্র আবির্ভাব দেখিয়া পুথ্যবান্ 
হইব, যখন স্ত্রী পুত্র পরিবারের মুখে তোমাকে দেখিব এবং ধনসম্পদে 

তোমাকে লাভ করিব। 



১৫৬৮ প্রার্থন। 

অন্ধকার রজনী 

এই ঘোর অন্ধকার রঞ্জনীতে চারি দিক কেমন গম্ভীর ও নিস্তব্ধ । 

একটি জীবও দেখ। যাইতেছে না, কাহারও স্বর শুনা যাইতেছে না। এই 
নি্জন ও নিঃশব স্থানে কেবল তুমি আছ, আর আমি আছি। হে ভূম। 

মহান, এ অন্ধকারমধ্যে তুমি বসিয়া আছ, আমার হৃদয় তোমাকে দেখিয়। 

স্তম্ভিত হইয়াছে । ভূমি যেমন জ্যেতিতে আছ, সেইরূপ তুমি অন্ধকারে 
বাস কর। তোমাকে একাকী পাইয়! আমার মনের গুপ্ত পাপ স্বীকার 
করিতেছি, এবং গুপ্ত প্রেম দান করিতেছি; এ পাপ তুমি দূর কর, এ 
প্রেম তুমি গ্রহণ কর । 

স্বার্থপর ধন্ম 

আমি একাকী ধর্মমসাধন করিয়া র্গে যাইব, তুমি এন্প বিশ্বাস 

করিতে আমাকে নিষেধ করিয়াছ। তোমার স্বীয় ধর্ম্মে এই শিখিয়াছি 
যে, সকলে মিলিয়। ভ্রাতৃনির্বিশেষে একটি বিশুদ্ধ পরিবারে সম্বদ্ধ হইতে 

হইবে, এবং তোমার নাম গান ও পদসেবা করিয়া সকলে ন্বর্গরাজ্যের 

দিকে অগ্রসর হইতে হইবে । পিতঃ, তোমার প্রেমামুত পান করিলে, 

ভ্রাতা ভগিনীকে উহ পান করাইতেই হইবে। ব্রক্ষধন পাইয্বা, অপরকে 

উহা বিতরণ না করিয়া, কে ক্ষান্ত থাকিতে পারে? আমার ধন্ম যেন 

স্বার্থপর ন৷ হয়। হে জগতংপিতঃ, আমার হৃদয়ে এমন করিনা তোমার 

সমস্ত পরিবারকে গাধিয়া। দেও, যেন আমার মঙ্গলের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদেরও 

মঙ্গল চেষ্ট। করি। 



অনন্ত উন্নতি ১৫৬৯ 

অনস্ত উন্নতি 

কয়েক বৎসর উৎসাহ ও অনুরাগ সহকারে তোমার ধর্ম সাধন করিয়া, 
আমি কেন, হে ঈশ্বর, নিরাশা ও আলম্তসাগরে নিমগ্ন হইলাম! এখন 
মলে হইতেছে, যেন আমার উন্নতির পরিনমাপ্তি হইয়াছে, এবং এ জীবনে 

আর বিশেষ কিছু করিবার নাই। কেন আমার এরূপ হইল ? আমি 

যত দিন বাচিব, তত দিন যে আমায় অগ্রসর হইতে হইবে, পরলোকে 

গিয়াও অনন্ত উন্নতি সাধন করিতে হুইবে। অতএব প্রার্থন। করি, 

আমাকে চির উৎসাহী ও আশান্বিত কর। যাহ করিয়াছি, যাহা 

পাইয়াছি, তাহ! সামান্য মনে করিয়া, দিন দিন যেন অধিকতর সাধুতা, 
প্রেম ও শাস্তি সঞ্চয় করিতে পারি। হে নাথ, আমার যৌবনকে কখন 

বার্ধক্যে পরিণত হইতে দিও না, আমার জীবন শীর্ণ না হইয়া! যেন চিরবসস্ত 

সম্ভোগ করে। 

সস পা 

ব্রন্মবিগ্ঠালয় 

হে পরম গুরো, আমরা তোমার ধর্ শিক্ষা করিবার জন্য এই 
বিগ্ভালয়ে সমাগত হইয়াছি, সহায় হুইয়া এই উচ্চব্রতসাধনে আমাদিগকে 

সমর্থ কর। এক দিকে অধিশ্বাম ও নাস্তিকতা, অপর দিকে কুসংস্কার 

ও পৌত্তলিকতা, এ উভয়বিধ ভ্রম হইতে আমাদিগকে তুমি দুরে রাখ 
এবং সত্যের প্রদীপ জ্বালিয়৷ আমাদের বুদ্ধিকে আলোকিত কর। সেই 

সঙ্গে, হে দয়াময়! আমাদের হৃদয়কেও তোমার প্রেমে বিগপিত কর 

এবং শুফতা ও অসভ্ভাব পরিহার কর। প্রভো, আমাদের সমুদায় বল 

ও উদ্ভধম তোমার বশীভৃত হউক এবং তোমার অদিষ্ট সাধু কার্য সকল 
সমাধ। করুক । আমাদিগকে সম্পূর্ণবূপে তোমার শিষ্য কর। 

১৯৭ 



১৫৭০ প্রার্থন৷ 

জীবনের লক্ষ্য 

হে জ্ঞানদাতা, আমার জীবনের লক্ষ্য কি, তাহ৷ কৃপা করিয়া বুঝাইয়! 

দাও। আমি উপাসন৷ করি, সংদারের বিবিধ কার্য করি, এবং সময়ে 

সময়ে পরহিত সাধন করি; কিন্তু আমার লক্ষ্য স্থির নাই। তোমার 

রাজ্যে আমার বিশেষ কি কার্ম্য, তাহ জানি না, সকল সময় ভাবিও না। 

এ জন্ত আমার দ্বার। তোমার জগতের কোন বিশেষ ইষ্ট সাধন হইতেছে 

না, আমারও প্রকৃত উন্নতি ও শান্তি হইতেছে না। হে ঈশ্বর, আমার 

প্রতি দয়! কর, কোন্ পথে চলিব, কোন্ ব্রত গ্রহণ করিব, বলিয়! দেও, 

আর লক্ষ্যবিহীন থাকিতে দিও ন]1। 

অবিশ্বাসী মনের কল্পনা 

কি আশ্চর্য্য, জগদীশ, যখন আমি তোমার প্রতি বিরক্ত হই, তখন 

মনে করি, তুমি আমার প্রতি বিরক্ত হইয়াছ। আমি তোমাকে ছাড়িয়! 

থার্মক, কিন্ত মনে করি, তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিলে। আমার হৃদয় 

শুফ হুইয়। গেল, বোধ হয়, যেন তুমি আমাকে আর ভালবান না। 

আমার এ কি ভয়ানক রোগ হইল! আমি ণিজের কলঙ্কিত চক্ষে 

তোমাকে দেখিয়া, তোমার প্রতি দোষারোপ করি । পিতঃ, ক্ক্পা করিয়! 

আমাকে এ রোগ হহতে রক্ষা কর। 

বিদেশে যাত্র 

হে ঈশ্বর! আমি বিদেশে যাত্রা করিতেছি, এ সময়ে তোমাকে ম্মরণ 

ন। করিয়া এক পদও অগ্রসর হইতে পারি না। কত কষ্ট বিপদ, কত 



আহারের পুর্বে ১৫৭১ 

পাপ প্রলোভন পথে এবং গম্যস্থানে আমাকে প্রতীক্ষা করিতেছে, আমি 

তাহার কিছুই জানি না। দেখ, নাথ, যেন তোমার সন্তান সেই দুর দেশে 
তোমাকে লন] ভুলিয়! যায় । তোমার; ঘর সর্বত্র. আমি যেন সকল স্থানে 

তোমার কাছে থাকি। 

আহারের পুর্বে 

হে দয়াময় পিতঃ, আমার শরীর-রক্ষার জন্ত এই যে খাস্ত সামগ্রী 
তুমি মেহের সহিত আমাকে দান করিলে, ইহার জন্য ক্ৃতজ্ঞমনে তোমার 
চরণে আমি প্রণাম করি। 

পাপ হইতে পরিত্রাণ 

হে পতিতপাবন, আমি কোন্ পাঁপ হইতে পরিত্রাণের জন্ত তোমার 
নিকটে প্রার্থনা করিব? যখন বলি, পাপ হইতে আমাকে উদ্ধার কর, 

তখন একটি নহে, অসংখ্য এবং নানাবিধ পাপ ম্মরণ হয়। তুমি সাক্ষী 

হইয়া দেখিতেছ, আমার মন প্রায় সকল প্রকার পাপে কলঙ্কিত। 

অহঙ্কার, স্বার্থপরতা, হিংসা, কাম, ক্রোধ, কপটতা, সংসারাসক্তি, অবিশ্বাস, 

নিরাশা আমার অন্তরে এ সমুদায় পাপ গুঢ় ভাবে রহিয়াছে এবং সময়ে 

সময়ে জলিয়। উঠে । এ মহাপাপীকে, হে পরিত্রাতা, এ সব দোষ হইতে 

তব কৃপাগুণে মুক্ত কর, আর জ্বাল! সহ হয় না। 



১৫০২ গ্রার্থনা 

যথার্থ প্রার্থন। 

এক এক বার মনে হয়, এত প্রার্থনা করিলাম, কিন্তু তাহার তাদৃশ 
ফল কেন হইল না। তোমার প্রসাদে, হে নাথ, এখন ইহার হেতু 
বুঝিয়াছি। আমি ভাল করিয়া তোমাকে ডাকি না, এই জন্তই তোমাকে 

পাই না। অতএব তোমার কাছে* আমার. এখন এই প্রার্থনা, হে 

দয়াময়, আমাকে প্রার্থনা করিতে শিক্ষা দেও। কপট ভাষা! উচ্চারণ 
হইতে নিবৃত কর; শুম্তমনে আকাশের অর্চন৷ করিতে আর দিও)ন! । 
কি ভাবে কোন্ কথায় তোমাকে ডাকিতে হয়, তাহ বলিয়া দেও। 
আমি যেন ব্যাকুল অন্তরে বথার্থ পরিত্রাণাকা্ষী হইয়া, তোমার চরণ 
বক্ষে ধরিয়া প্রাথনা! করিতে পারি। নাথ, তুমি আমার হৃদয়ের 

ধন হও । 

বৈরাগ্য 

ইহকালের স্থখেই চিরদিন মত্ত রহিলাম। হে অনন্ত দেব, পরলোকের 

সম্বল যে কিছুই হইল না। মৃত্যুর পরে আমার গতি কি হইবে, ভাবিতে 

গেলে কেবলই অন্ধকার দেখি । আমি পথিক, কিছু দিনের জন্ত এই 

পৃথিবীতে বাস করিতেছি, আমার যথার্থ ঘর পরলোক। তবে কেন 

আমি এখানকার অবিঞ্চিংকর সুখে মোহিত হইয়া পড়িয়। রহিয়াছি ? 

হে ঈশ্বর, আমাকে প্রকৃত বৈরাগ্য শিক্ষ। দেও এবং অনন্ত জীবনের জঙ্ক 
' প্রস্তুত কর। 



মৃত্যুশয্য! ১৫৭৩ 

মৃত্যুশষ্যা 
হে দেব, আমার ইহকালের দিন ফুরাইল। ক্রমে আমি দৃর্টিহীন 

হইতেছি এবং আমার বাক্য রুদ্ধ হইতেছে। একে একে পিতা মাতা 

স্ত্রী পুত্র আত্মীয় বন্ধু সকলে চক্ষের জলে কাদিতে কাদিতে আমার নিকট 
বিদায় লইতেছেন, আমার ধন মান স্থখ এশর্য সকলই পড়িয়া রহিল। 

যে দেহের জন্ত এত যত্ব করিলাম, সেও আমাকে ছাড়িতেছে। কোথায়, 

গতিনাথ, এক বার এই মৃত্যাশধ্যায় অদহায় পাপী সন্তানকে দর্শন দেও। 
এখন বেশ বুঝিতেছি, তুমি ভিন্ন আমার আর কেহ নাই। হে মৃত্যুঞ্জয়, 
তোমার অভয় চরণে আশ্রয় দেও এবং আমাকে সঙ্গে করিয়া তোমার 

অমুতনিকেতনে লইয়া যাও । 

আনন্দময় ঈশ্বর 

হে আনন্দের উৎস, তোমার কাছে আসিয়া! কত হুঃখের কথা বলিব, 

মনে করিয়াছিলাম ; কিন্তু তোমার মুখচন্দ্র দেখিয়া সকল হুঃথ ভুলিয়। 

গেলাম । আর কিছু বলিবার, চাহিবার রহিল না। তোমার দর্শনে 

সকল পাধ মিটিল, সকল আশা পূর্ণ হইল। আজ বুঝিলাম, তুমি ভক্ত- 
দ্রিগকে কেমন প্রমত্ত কর, আর তীহারাই বা কেন তোমার এত বশীহৃত 
ও অনুরক্ত হন। হে হৃদয়রঞ্জন, আমি স্থিরনয়নে কেবলই তোমার প্রতি 

নিরীক্ষণ করিয়! থাকি, আর কিছু চাই না। 



১৫৭৪ প্রার্থন! 

সামাজিক 

উপাসনাপ্রণালী * 

সি পে ০ 

[ একটি সঙ্গীত সহকারে উপাসনা আরম্ভ হইবে ।] 

উদ্বোধন 

যিনি আমাদিগের অঙ্টা পিত৷ পরিভ্রাতা, তাহার পুজ৷ করিবার জন্য 
আমরা সকলে এখানে সম্মিলিত হইয়াছি। ভ্রাতৃগণ, সাংসারিক চিন্তা ও 

কামনা পরিত্যাগ কর: মনকে প্রশান্ত কর, এবং পরিত্রাণের জন্ঠ ব্যাকুল 

হইয়া, তাহার সিংহাসনের নিকটবর্তী হও। এ মন্দির তাহার গম্ভীর এবং 

পবিত্র আবির্ভাবে পরিপুর্ণ, বিশ্বাস ও ভক্তিনয়নে তাহ। প্রত্যক্ষ কর। 

সেই অনন্ত দেব, সেই সত্য শিব সুন্দর পিতার চারিদিকে বসিয়া, আমরা 

সকলে বিনস্রভাবে তাহার অঙ্চন! করি, তাহাকে ধ্যান করি ও তাহার 

নিকট মুক্তির জন্য প্রার্থনা করি। দয়াময় ঈশ্বর আমাদের হৃদয়কে 

প্রস্তুত করুন । 

[ সঙ্গীত ] 
নিন 

আরাধনা 

সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম আনন্দরূপমমু তং বদ্ধিভাতি 

শাস্তং শিবমছ্বৈতং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্। 

* সামাজিক ব্রদ্দোপাসনা প্রণালী ও প্রার্থনামাল।” (পঞ্চম সংস্করণ, ১৮*৯ শকে 
প্রকাশিত ) হইতে গৃহীত হইল। 



সামাজিক উপাসনাপ্রণালী ১৫৭৫ 

তুমি সত্য, সর্বস্থানে তোমার জীরস্ত গম্ভীর সতা। সমুদয় বিশ্বের 
আশ্রয়স্থান তুমি, চেতন ও অচেতন তাবৎ পদার্থের তুমি মুলাধার । 
তোমাতেই আমর! জীবিত রহিয়াছি এবং বাস করিতেছি । তোম৷ ছাড়া 
সকলই অসার ও মিথ্যা । হে সর্ধত্র বিগ্বমান ঈশ্বর! তুমি আমাদের 
জীবন। 

তুমি জ্ঞান, তোমার অপার জ্ঞান জলে স্থলে আকাশে প্রতিবিদ্বিত 

রহিয়াছে । চারি দিকে কেমন সুন্দর কৌশল, কেমন আশ্চর্যা নিয়ম ! 

তোমার অসংখ্য জ্ঞানচক্ষু আমাদের উপর স্থির রহিয়াছে এবং আমাদের 

বাহিক ও আন্তরিক সমুদয় পাপ দেখিতেছে। তোমার এ দৃষ্টির 

আলোক আমর! কিছুতেই ঢাকিতে পারি না। তুমি সর্বজ্ঞ, তুমি 
অন্তর্যামী ও সর্বসাক্ষী। 

তুমি অনস্ত, তোমার আরম্ভ নাই, তোমার শেষ নাই। কালে তুমি 
নিত, দেশে তুমি সর্ববধ্যাপী; তোমার উচ্চতা ও গভীরতা কে পরিমাণ 

করিবে? এই প্রকাণ্ড বি তোমার পদতলে সর্ষপকণার ন্তায়। তুমি 

ইন্্রিয়ের অতীত, তুমি চিন্তার অতীত। তুমি ভূমা মহান্, তুমি 
পূর্ণ ব্রহ্ম । 

তুমি শিব, তুমি মঙ্গন। এই জগৎ সহত্র মুখে তোমার দয়ার পরিচয় 
দিতেছে । পিতার ন্যায় তুমি আমাদিগকে স্সেহ ও যত্ব সহকারে 
প্রতিপালন করিতেছ এবং অন্ন বন্্ ও জ্ঞান ধর্ম দিয়া আমাদিগকে সখী 

করিতেছ। যাহার! তোমাকে মানে না, তুমি তাহার্দিগকেও স্নেহ কর। 

ফুঃখী পাপীদের তুমিই সহায়। তুমি দয়াময়, সমন্তানবৎসল ও প্রেমসিন্ধু। 

তুমি অট্বৈত, তোমার দ্বিতীয় নাই। একাকী তুমি সমুদয় রক্ষা ও 
শাসন করিতেছ। অসংখ্য জীবের, অগণ্য আত্মার তুমি একমাত্র আশ্রয়- 
দাত]। চারিদিকে কেবল তোমারই নামের জয়ধ্বনি উখিত হইতেছে। 
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তুমি সকলের রাজা, সকলের প্রতৃ, তুমি আমাদের একমাত্র সহায় সম্বল ও 

আশা ভরসা । 

তুমি শুদ্ধ ও অপাপবিদ্ধ, তুমি নির্্মলস্বভাব। তোমার ইচ্ছাই পুণ্যের 
আদর্শ। এমনি তোমার পুণ্যের তেজ যে, ইহার একটি কিরণ পাইলে 
পাপ হৃদয়ের অন্ধকার দূর হয়ঃ তোমাকে একবার ভাবিলে জীবন পবিত্র 
হয়। হে ধর্মরাজঃ তোমার ভয়ে পাপ পলায়ন করে, তোমার গ্তায়বিচারে 

পাপী কখন প্রশ্রয় পায় না, তোমার শাসনে হষ্ট দমন হয়। তুমি পুণ্যের 
ুর্যয, তুমি ধর্মের আবহ ও পাপীর পরিত্রাতা । 

তুমি আনন্দ, তুমি অমৃত, তুমি শান্তির আকর। তুমি হুঃখীকে 
সুখী কর, তুমি তাপিত প্রাণকে শীতল কর, তুমি অমৃত হইয়৷ মৃত্যুযন্ত্রণা 

পরিহার কর। তোমাকে দেখিলে, তোমার সুমিষ্ট কণ। শুনিলে, তোমার 

নিকটে বসিলে হৃদয় জুডায়। তুমি সুখসিন্ধু, হদয়রঞ্রন। 
হে দেব, আমরা সকলে তোমার শরণাগত হই, এরহিক,ও পারত্রিক 

মঙ্গলের জন্য তোমার উপর নির্ভর করি। তুমি আমাদের ব্তবনীয়, তুমিই 
আমাদের সম্ভজনীয়। জগদীশ, আমর! তোমার বন্দনা করি । হে দীন- 

হীনের বন্ধু, সকল পরিবারের পিতা, পাপীর পরিত্রাতা, আমর তোমাকে 

নমস্কার করি। 

ধ্যান 

ধাহাকে আমর! সকলে আরাধন! করিলাম, তাহাকে প্রতিজনে 

গোপনে ধ্যান করি। এই দেহমন্দিরে হাদয়মধ্যে সেই অন্তরাত্মা! সর্বদ! 

অধিবান করিতেছেন। তিনি চক্ষুর চক্ষু, শ্রোত্রের শ্রোত্র, মনের মন ও 
প্রাণের প্রাণ। তিনি চিরকাল আমার্দিগের সঙ্গে থাকিয়। আমাদিগকে 
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রক্ষা করিবেন, তিনি আমাদের অনন্ত জীবন। এই জড় জগৎ পরিত্যাগ 
করিয়া, তাবৎ বাহিক ব্যাপার বিস্বৃত হইয়া, একাকী নিমীলিতনয়নে 

নির্জন হৃদয়রাজ্যে প্রবেশ করি। তথাকার অন্ধকার ভেদ. করিয়!, 

হৃদয়ের গভীরতম স্থানে €প্রমাসনে প্রেমনাথকে দেখিয়! পবিত্র হই, এবং 
তাহার অনন্ত সহবাসের উপবুক্ত হই। 

(সপ আপাত 

[ সকলে ক্ষণকাল নিস্তন্ধভাবে ধান করিবেন, পরে দণ্ডায়মান হইয়। * 

সমন্ধরে এই প্রার্থনা করিবেন।] 

অসতা হইতে আমাদিগকে সত্যেতে লইয়া যাও, অন্ধকার হইতে 

আমাদিগকে জ্যোতিতে লইয়া যাও, মৃত্যু হইতে আমাদিগকে অমৃতেতে 

লহুয়। যাও। হে সত্যন্বরূপ, আমাদিগের নিকট প্রকাশিত হও । দয়াময়, 

তোমার যে অপার করুণা, তাহ! দ্বারা আমাদগকে সর্বদ| রক্ষা কর। 

শান্তঃ শান্তি শাস্তিঃ! 

আচাধ্যের প্রার্থনা « 

হে বিশ্বরাজ, তোমার সিংহাসনতলে গ্রণত হইয়া, আমরা জগতের 

মঙ্গলের জন্ত তোমার [নিকটে প্রার্থনা করিতেছি । যে পবিত্র মুদি প্রদ 

ধম্মে আমাদিগকে দীক্ষিত করিয়ছ এবং যদ্বার। আমাদিগকে কত সত্য, 

পবিত্রতা ও সুখরত্বের অধিকারী করিয়াছ, সেই ধন্মের মঙ্গল ছায়। সর্বত্র 
পপ পপ শ্পাীিপিত স্পা চা শু টি আতা: আক ০৮৮ পানি সপ স্পেস | পাম্পি শশা সস পাশা শিসীপীস্প্পীসিীপ শেপ - 

* ব্রন্মমন্দিরে উৎসবাদিতে ও সামার্গিক উপাসন।য় এই শ্রথা। 

1 ব্রঙ্গমন্দিরে এইরূপ জগতের জন্য প্রার্থনা করার প্রথা ; কিন্ত পারিবারিক 

উপসনায় এই সময়ে ব্যক্তিগত বিশেষ প্রার্থন। হয়। 

১৯৮ 
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প্রসারণ কর। প্রত্যেক নরনারীর হদয়ে, প্রত্যেক পরিবারে, প্রত্যেক 

গ্রামে, প্রতোক নগরে, প্রত্যেক জাতিমধ্যে তোমার পবিভ্র মন্দির গ্রতি- 

চিত হউক, তোমার জ্যোতি ক্্যোতিম্মান্ হউক, তোমার মহিম! মহীয়ান্ 
হউক। হে দেব, তোমার সমস্ত মনুস্যপরিবারকে যাবতীয় ভ্রম, কুসংস্কার, 
মিথ্যাধর্্ম, পাপ ও অপবিভ্রতা হইতে রক্ষ। কর, এবং ত্রাঙ্গধর্মেরে আলোক, 

ও শান্তি বিতরণ কর। আমাদিগের পরিবার, আত্মীয় বন্ধুবান্ধব, এবং 

্বজাতীয় বিজাতীয়, ইহলোকবানী পরলোকবানী সকল আত্মার উপরে 

তোমার প্রসাদ অবতীর্ণ হউক; বাহার। আমাদিগের প্রিয় ও বাহার। 

আমাদিগের অপ্রিয়, সকলকে তুমি দয়। কর। হে নাথ, ব্রাহ্মধর্ম্ের পবিত্র 
ও স্থায়ী বন্ধনে সকল পরিবারকে এক পরিবারে আবদ্ধ করিয়া, স্বর্গীয় 

প্রেমরাজ্য জগতে স্থাপন কর। 

(ব্রদ্ষকপা ।হ কেবলম্) 

[ সঙ্গাত ] 

[ বিবিধ গ্রন্থ হইতে ব্রাহ্মধন্ধ্ প্রতিপাদক শ্লেক পাঠ ও ব্যাথা। | * ] 

* বিভিন্ন ধন্মশান্ত্র হইতে ব্রাহ্মধন্ম প্রতিপাদক শ্লেক-সকলের পাঠের সুবিধার জন্য, 

বরহ্মানন্দের নেতৃত্বে তারতবর্ষীয় ব্রাঙ্মনমাজ হইতে ১৮৬৬ খুষ্ট।ব্দে পক্লে।কসংগ্রহ” নামক 
পুস্তক প্রথম প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের নুতন সপ্তম সংস্করণ ১৯৩৪ খ্ুষ্টাবে প্রক।শিত 

হইয়াছে । শ্লোকপাঠের পুবেব ব্রহ্মমন্দিরে, পরিবারে ও সাময়িক অনুষ্ঠান! দিতে সর্বত্র 
প্রতঃকালের উপাসনায় *ব্রহ্গন্তোত্র” উচ্চারিত হয়। সায়ংকালের উপাসনায় “মতৃ- 

ত্তেত্র” উচ্চারিত হইতে পারে। আচাধ্যদেবের সময়ে প্রাতঃকালীন উপাসন।য় *্ত্রপ্ধ- 

স্তেত্র” হইত। “ত্রন্মস্তো ত্র” ও “মাতৃন্তো ত্র” পরে সন্নিবিষ্ট হইল। শ্লেকপাঠের পর 



সামাজিক উপাসনা প্রণালী ১৫৭৯ 

শাস্তিবাচন 

যে দয়াময় ঈশ্বর এখানে বর্তমান থাকিয়। আমাদের উপাসন! শ্রবণ 

করিলেন, তিনি উহা! সফল করুন, এবং অগ্কার বিশেষ প্রার্থনা! পুর্ণ 

করুন। তিনি মন্দিরের উপাসকদিগকে সর্বদ| ধন্মের পথে রক্ষা করুন 

এবং তাহাদের হৃদয়ে নিত্য শাস্তি বিধান করুন। 

প্রণাম 
হে দয়াময়, তুমি মামাদিগকে তোমার চরণতলে আশ্রয় দাও। আমর! 

সকল ভ্রাতা ভগিনীতে মিলিত হইয়া, শ্রদ্ধাতক্তির সহিত তোমার মুক্তি গ্রদ 

চরণে প্রণাম করি। 

শান্তিঃ শান্তি: শান্তি; ! 

( সর্বশেষে একটী সঙ্গীত হইতে পারে ) 

উপদেশ হইলে, উপদেশানুষায়ী প্রার্থনা, নচেৎ বিশেষ প্রার্থনা হইয়া সঙ্গীতানত্তর 
শাস্তিবাচন হয় । আজকাল অধিকাংশ স্থলে উপাসনায়, নবাবিধানাচাধ পমৎ ব্রচ্মানন্দ 

কেশবচন্দ্রের সঠিত একাত্মতাসাধন এবং প্রকৃত নববিধানতন্ব প্রত্যক্ষ করিবার জন্য, 

প্লোকপাঠের পর ঝা উপদ্দেশের পর আচাধ্যদেব কর্তৃক উদ্ভাসিত প্রার্থন৷ পঠিত হইয়া 

থ।কে। 
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ব্রন্মস্তোতব্রম 
আস্ত & বাঁচি ৯. 

নমেহইিকিঞ্চননাথায় নমোহম্থৃত নমোইভয় । 

অন্তধ্যামিনস্তরাত্মন নমোইনম্তাক্ষয়ায় তে ॥ 

নমোহগতিগতে তুভ্যং নমস্তেইখিলকারণ । 

অবরূপায় নমোইনাথ বন্ধোইধমতারণ ॥ 

নমস্তভ্যং কাতরাণাং শরণায় কপোদধে । 

করুণানিধয়ে কল্পতরো। কলুষনাশন ॥ 
নমো গুণনিধানায় গতিনাথায় চিন্ময় । 

চিন্তামণে চিদানন্দ নমশ্চিরসখে * নম ॥ 

নমস্তে জগদাধার জীবানাং জীবনায় চ। 

জ্যেতিন্ময় জগন্নাথ জগৎপালন তে নম ॥ 

ন্মস্ত্রভ্যং দয়েশায় দারিদ্্যভঙ্জন।য় তে । 

দীনবন্ধে। দর্পহারিন্ রত্বায় ছুলভায় চ॥ 

নমে। দেবায় দীনানাং পালকায় নমো। নমঃ 

দয়াময়ায় তে ধশ্মরাজায় ঞ্ব নিত্য চ ॥ 

নমস্ত্রভ্যং নিরুপম নিক্ষলঙ্ক নিরঞুন । 

নিত্যানন্দায় নিখিলাশ্রর়ায় নয়নাঞ্জন ॥ 

* স-নি-প-চিরসখায় তে। 



ব্রহ্মস্তোত্রম্ টি 

নমস্তে নিব্বিকারায় পিত্রে পাত্রে নমোহস্তু তে। 

পরাৎপর পরব্রহ্মন্ পাষগুদলনায় তে ॥ 

নমঃ প্রঅ্ববণ প্ীতের্ম পতিতপাবন । 

পুণ্যালয় পরিক্রাতঃ পুর্ণ প্রাণধনায় চ ॥ 

নমঃ প্রেমন্ পুরাণায় পবিত্রায় পরেশ্বর । 
প্রভে। প্রসন্গবদন পরমাত্মন্ প্রজাপতে ॥ 
নমে। বিশ্বপতে ব্রন্মন্ বিপদ্ধারণ তে বিভো। ৷ 

বিজয়ায় বিধাতস্তে নমে। বিদ্ববিনাশন ॥ 

নমো ভক্তবৎসলায় নমো ভূবনমোহন । 

ভুমন্ ভবা ন্িকাণ্ডারিন্ ৬০ ভবভীতিহরায় চ ॥ 

নমস্তে মঙ্গলনিধে নমস্তি মহিমার্ণব | 

মুক্তিদাতর্মহন্ মোক্ষধাম্নে সৃত্যুঞ্জয়ায় তে ॥ 

নমো নমোহস্ত যোগেশ শাস্তেরাকর শুদ্ধ চ। 

শ্রীনিবাস ব্বর্গরাজ স্বয়স্তে। স্বপ্রকাশতে ॥ 
নম সদ্গুরবে সারাৎসারায় স্ন্দরায় চ। 

সব্বব্যাপিন্ সর্ববমূলাধারায়াস্ত নমো! নম2 ॥ 
নমোহস্ত্র সব্বারাধ্যায় নমোইস্ত্র সর্বসাক্ষিণে । 
আুধাসিন্ধো সিদ্ধিদাতঃ স্থখলসেহময়ায় চ ॥ 

নমঃ অস্ত্রে নমঃ সব্বশক্তিমংস্তে নমো নমঃ । 
লনাতনায় সত্যায় নমঃ সব্বোতভমায় চ ॥ 

* কাগ্ার১. কেনিপততঃ । 



১৫৮২ প্রার্থনা 

হৃদয়াভিরপরনায় হৃদয়েশ নমে! নমঃ। 
নামান্যেতানি গৃহুস্তং পত্তিতং মাং সমুদ্ধর ॥ 

( নামান্যেতানি সংকীর্ত্য প্রণমামি পুনঃ পুনঃ ॥ * ) 

ইত্যপ্টোত্তরশতনাম়। ব্রন্মস্তোত্রং ৭ 

সমাপ্তম্। 

* ব্রন্ন্তেত্রের শেষে প্রর্থনা আছে ; স্চেত্রের শেষে -প্রর্থন! সমীচীন, ন|, নাম 

ক'রে প্রণামই বিপেয় 2 শুনিয়ছি, এ বিষয়ে ভাই ব্রপে।গাল নিয়োগী উপাধ্যায়ের 

দৃষ্টি আকষণ করিলে, তিনি বলেন, “নামান্তেতানি গৃ্ত্তং পতিতং মাং সমুদ্ধর” এই 

শেব শ্রেকার্ধের স্থলে “নামান্যেতানি সংকাত্তয প্রণম।মি পুনঃ পুনঃ” এই শ্লেকাঞ্ধও 

হইতে পারে। কিন্ত এই গ্লেকার্ধের পাঠ প্রচলিত হয় নাই । তবে যে কেহ, ইচ্ছ। 

করিলে, পাঠ করিতে পারেন। 

+ ব্রন্মের অক্টোত্তরশতনাম ব্রহ্মানন্দ কেশবচগ্জের নির্দেশমত ভক্ত কুগ্বিহারী 

দেব কর্তৃক, ১৭৯৭ শকের ৭ই ভাদ্র, ভাপ্রোৎ্নবে (২২শে আগস্ট, ১৮৭৫ খুঃ)--পবল ঘল, 

বল আনন্দে সবে। জয় অকিঞ্চননাথ, অমৃত অক্ষয় ।” ইত্যাি--সঙ্গীতাকারে পরিণত 

হয় এবং এই সময়েই এই নামমাল। উপাধ্য।য় গৌরগোবিন্দ রায় কর্তৃক সংস্কতে ব্রহ্গ- 

স্তোআরূপে নিবদ্ধ হয়। 



মাতৃন্তোত্রম্ ১৫৮৩ 

মাতৃস্তোত্রম্ 

জয় দেবি পরারাধ্যে ভক্তিমুক্তিপ্রদায়িনি । 

জগদ্ধাত্রি মহাবিছ্যে মাতঃ সব্বার্থসাধিকে ॥ 

ভবভারহরে সব্বমঙ্লে জগদীশ্বরি । 

বিমূড্মতিজীবানাং পাপসঙ্কটবারিণি ॥ 

বরদে শুভদে লোকপ্রস্থৃতে জীবিতেশ্বরি । 

মানবানাঞ্চ দেবানাং চিরকল্যাণদায়িকে ॥ 

প্রসন্নবদনে বিশ্বজনযিত্রি দয়াময়ি | 

বিচিত্রগুণসম্পন্গে শিবে সম্তানবৎসলে ॥ 

নমে। বিশ্বস্তরে দেবি ব্রন্মাণ্ডোদ্ধারকারিণি 

চৈতন্যময়ি বিশ্বাছ্যে মহেশি জগদাত্মসিকে ॥ 

বহুরূপা নিরাকার! ত্বং হি ভুবনমোহিনি । 

ভক্তমনোরমে যোগিমহাঁজনসুছ্ল্নভে ॥ 

বিজ্ঞানঘনরূপা। ত্বং সচ্চিদানন্দরূপিণি । 

বাগীশ্বরি নমস্তভ্যং জ্ঞানদে বদতাংবরে ॥ 



১৫৮৪ প্রার্থনা 

পরেশি পরমপ্রজ্জঞে শুভবুদ্ধিপ্রণোদিনি ৷ 

স্থখদে মোক্ষদে প্রাণধনদাত্রি পরাৎপরে ॥ 

রাজরাজেশ্বরি ত্বং হি সর্ববসম্ভাপনাশিনী । 

গৃহাশ্রমেধু বিভ্তেষু লক্দ্লীরপেণ সংস্ফিতে ॥ 

চরণাশ্রিতভৃত্যানাং ত্বং নিত্যস্থখবদ্ধিনী । 

নিব্বান্ধববিপনেষু বরাভয়প্রদায়িকে ॥ 

বিশালভবছস্তারে জননীনামসন্বলম্। 

ঘোরমোহান্ধকারেষু দিব্যজ্যোতির্বিবকাশিনি । 

পাপাভিহতভূতানাং ত্বং ত্রিতাপহর। শুভে । 

ভগবত্যৈ নমস্ত্রভ্যং দূরাদ্দ,রনিবাসিনি ॥ 

নিশ্বাসে শোণিতাধারে প্রাণরূপেণ সংস্থিতে | 

সর্বব্যাপিণি কল্যাণি চিদ্ঘনন্বরূপে সতি ॥ 

অতুল্যগুণশালিন্তৈ নমস্তডে কনুবাস্তিকে । 

সর্ববাধিষ্ঠাত্রি স্ব্বজ্ঞে তং সর্ববসাক্ষিরূপিণী ॥ 

স্থাবরে জঙ্গমে নিত্যং শক্তিরূপেণ সংস্ফিতে । 

নিখিলপ্রাণিনাং পুংসাং ধনধান্যবিধায়িনি ॥ 

নমস্তেহখিলধারিণ্যৈ দিব্যরূপে বরাননে । 

মুমুক্ষুসাধকান।ঞ্চ তপঃসিদ্দিপ্রদায়িকে ॥ 

আনন্দময় মাতস্ত্বং ভক্তচিস্তবিহ।রিণী । 

শোকছ্হঃখাপহারিণ্যৈ নমো ব্রহ্ষসনাতনি ॥ 



মাতৃস্তোত্রম্ ১৫৮৫ 

রুদ্রমূর্তে মহাশক্তে হুন্দদাস্থুরনাশিকে | 

ভগ্রহৃদয়মর্ত্যানাং ত্বং হি পতিতপাবনী ॥ 

অচিন্ত্যাব্যক্তরূপেণ সর্বভূতে বিরাজিতে । 

অনাগ্ে অন্বিকে অন্বে মাতলজ্জাব্বরূপিণি ॥ 

জীবন্মুক্তস্ত সিদ্ধস্ত নিত্যানন্দপ্রবদ্ধিকে ৷ 

অন্তধ্যামিণি যোগেশি ক্ষেমঙ্করি কৃপাময়ি ॥ 

নম্স্তেহনস্তরূপিণ্যৈ অভয়ে ভূবনেশ্বরি । 

অদ্ভবিতীয়ে ছরারাধ্যে পাষগুদণ্ডকারিকে ॥ 

দিব্যাঙ্গি দিব্যলাবণ্যে স্থুরূপে চিক্তমোদিনি । 

চিদাকাশব্বরূপা ত্বং সাধুহৃদয়রজজিকে ॥ 

জরামরণসংহত্রি শঙ্করি প্রকৃতেঃ পরে । 

তেজোময়ি পবিত্রাক্ষি নিক্ষলঙ্কন্বরূপিণি ॥ 

অন্দে পুণ্যদে মাতযুগিধন্মপ্রবর্তিকে । 

বেদাগমেষু তন্ত্রেু জ্ঞানরূপেণ সংস্থিতে ॥ 

নিশ্বস্তশুদ্ধচিভ্তানাং বিপন্তীতিবিনাশিনি । 

চিন্ময়ি প্রতিভাদাত্রি অমৃতানন্দভাবিণি ॥ 

ত্বং হি জ্ঞানং বলং পুণ্যং শাস্তিঃ সৌভাগ্যদায়িকে | 

ত্বং হি মম ধনং প্রাণাস্ত্ং হি সব্বন্বরূপিণী ॥ 

সস্তে জগত্তারিণ্যে ত্রাণকত্তি আবরেখরি । 

ত্বং হি বেদে। বিধিস্তন্ত্রং মন্ত্র ভজনসাধনম্ ॥ 



১৫৮৬ প্রার্থন। 

তবন্নামস্মরণৈর্গীনৈজীবন্মুক্তিহ্থি লভ্যতে । 

বিতরাকিঞ্চনে দীনে মাতস্তে করুণাকণাম্ ॥ 

দেহি পদসরোজং মে নরামরনিষেবিতম্। 

তব পাদারবিন্দেষু প্রণমামি পুনঃ পুনঃ ॥ 

ইতি শ্রীবিধানভারতে দ্বিতীয়োল্লাসে 

মাতৃস্তোত্রং * সমাপ্তম্। 

* ১৮৮৯ খু ২৫শে জানুয়ারী "নববিধান” ঘোধিত হয়। এই বৎদরের আগস্ট 

মাসে (১৮২ শকের ভ।দ্রোৎমবে ), সঙ্গীত।চাধ্য চিন্রঞ্ীব শন্ধ। (ভাই ত্রেলোকানাথ 

সান্যাল) কর্তৃক বিরচিত *“বিধানভারত” প্রথম উল্লাস প্রকাশিত হয়। পর বৎস 

১৮৮১ খঃ ১৩ই জানুয়ারী (১৮*২ শকের ১লা মাঘ) তদ্রাচত “জয় মাতঃ, জয় মাতঃ, 

নিখিল জগতপ্রসবিনী” ইত্যাি-_মাতৃজয়গানে আরতি হইয়া ব্রন্মোৎসব আরম্ভ হয়। 

এই বৎদরের জুলাই মাসে (১৮*৩ শকের ২*শে আষাঢ়) “বিধানভ।রত* দ্বিতীয় 

উল্লাস প্রকাশিত হয় । এই খণ্ডের “ইষ্টপূজ।” শীর্ষক প্রথম অধ্যায়ে মাতৃত্তোত্র আচদছ। 

মাতৃত্তো ত্রটা আরতির সঙ্গীতের অনুরূপ । 

সম্পুণ 



শ্লীমদ্ আচাধা কেশবচন্দ্র সেনের 
গ্রন্থাবলী 

.০প উট... 

( ইংরাজী গ্রন্থাবলী ) 

71016171470) রি তু টি 0 

1:550.১--- 11060105109] 9.00+15101)105. রী নর 

[01500075695 280. ৬৬1111105 6 উর ০0 

[60160185110 111018, ৬০1. ] & 17 ১২, রি 6 

1099101)  (510017067 ১910 110 110519770 (1301175 

10195, ]000105, 1,9069195, 11015016511) 

17770197700) চর বং ৪ 3 

7109 13090 ০৫ 151160711779605 (1361106 159180005 

10121195 200 1২61১0115 01 1:00901610705) .., ১ 

1716 বত 10151007759,01010, ৬০1. 1] 7] পা হ 

[১17,015, ৮০1. 1 & (901 091 01001) 

২02৪000190৮ 980 ১01012011৮9 ৫ ০ 

1075 ৬৮৮ ১০0010109০১ 8 0 

1৬20 ৮০৭০ (০ 05105150905 2০10 1015 5010059] 

/৯000101092150105) রঃ রঃ 0 

০0০ ০ শে” 



( বাঙ্গল। গ্রস্থাবলী ) 

সঙ্গত (১ম ও ২য় ভাগ) 

জীবনবেদ 

ব্রন্মগীতোপনিষৎ 

সাধুসমাগম 

আচাধ্যের প্রার্থনা ( সম্পূর্ণ) (১৪ থণ্ড) 

আচাধ্যের উপদেশ ( সম্পূর্ণ) (১--১* খণ্ড) 

সেবকের নিবেদন ( সম্পূর্ণ) ( ১--৫ খণ্ড) 
মাঘোত্পব 

প্রতিমা 

বিধান ভগ্নী-সঙ্ঘ (ব্রান্মিকাদিগের প্রতি উপদেশ ) 

অধিবেশন ( উপাসকমগ্ডলীর সভার নিদ্ধারণ ) 

প্রচারকগণের সভার নির্ধারণ 

নবসংহিতা। ( ইংরাজী হইতে অনুবাদ ) 

সুলভ সমাচার সঙ্কলন (১ম থণও) 

ব্রহ্মানন্দের পত্রাবলী 

প্রাপ্তিস্থান 2 
ভারতবর্ষীয় ব্রঙ্গমন্দির, ৯৫নং কেশবচন্দ্র সেন দ্রীট, 

কলিকাতা । 

ও 

অন্যান্ত যাবতীয় পুস্তকালয়। 

১]]৬ 

১৩০ 

1/০ 








